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	இ 	சட்ட	ஏற் ைடய	உரிமத்தின்	 க்கம்	மட் ேம.	 	உைரைய
https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/legalcode	என்ற
கவரியில்	காணலாம்.	

�����������	������
இந்த	ஆக்கத் டன்	ெதாடர் ைடயவர்கள்,	உலகளளாவிய	ெபா ப்	பயன்பாட் க்
என	பதிப் ரிைமச்	சட்டத் க் 	உட்பட் ,	தங்கள்	அைனத் ப்	பதிப் ரிைமகைள ம்
வி வித் ள்ளனர்.

நீங்கள்	இவ்வாக்கத்ைதப்	ப ெய க்கலாம்;	ேமம்ப த்தலாம்;	பகிரலாம்;	ேவ
வ வமாக	மாற்றலாம்;	வணிகப்	பயன்க ம்	அைடயலாம்.	இவற் க் 	நீங்கள்
ஒப் தல்	ஏ ம்	ேகாரத்	ேதைவயில்ைல.

	***	

	இ ,	உலகத்	தமிழ்	விக்கி டகச்	ச க ம்	(	https://ta.wikisource.org	),	தமிழ்
இைணயக்	கல்விக்	கழக ம்	(	http://tamilvu.org	)	இைணந்த	 ட் யற்சியில்,

பதிேவற்றிய	 ல்களில்	ஒன் .	இக் ட் 	 யற்சிையப்	பற்றி,
https://ta.wikisource.org/s/4kx	என்ற	 கவரியில்	விரிவாகக்	காணலாம்.

			Universal	(CC0	1.0)	Public	Domain	Dedication	

		This	is	a	human	readable	summary	of	the	legal	code	found	at
https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/legalcode

	

	

	

	



No	Copyright

The	person	who	associated	a	work	with	this	deed	has	dedicated	the
work	to	the	public	domain	by	waiving	all	of	his	or	her	rights	to	the	work
worldwide	under	copyright	law	including	all	related	and	neighboring
rights,	to	the	extent	allowed	by	law.

	You	can	copy,	modify,	distribute	and	perform	the	work	even	for
commercial	purposes,	all	without	asking	permission.	***	

	This	book	is	uploaded	as	part	of	the	collaboration	between	Global	Tamil
Wikimedia	Community	(	https://ta.wikisource.org	)	and	Tamil	Virtual

Academy	(	http://tamilvu.org	).	More	details	about	this	collaboration	can
be	found	at	https://ta.wikisource.org/s/4kx.+		
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பிஸ்மில்லாஹிர்	ரமானிர்	ரம்.

	நஹ்ம வ	 லல்லீ	அலா	ரஸூலிம்	கரீம்.

		“...(நம்)	 தர்	உங்க க் 	எைதக்	ெகா க்கின்றாேரா	அைத	ஏற் க்
ெகாள் ங்கள்;	எைத	விட் ம்	உங்கைள	விலக் கின்றாேரா	அைத	விட் ம்
விலகிக்ெகாள் ங்கள்...”	(59:7)	என் 	இைறவன்	தன்	தி மைறயில்
அறி த் கிறான்.

நபிகள்	நாயகம்	அவர்கள்	ெகா த்தைத ம்,	விலக்கியைத ங்	ெகாண்ட	அறி க்
க லத் க் 	“ஹதீ ”	என் 	ெபா வாகக்	 றிப்பிடப்ப ம்.	அைவ	உலக
மாந்தரினம்	 ைமக் ம்,	எல்லா	நிைலகளி ம்	பயன்படக் யைவ.	ஏெனனில்
அவர்கள்	வாழ்க்ைகயில்	அைனத் த்	 ைறகளி ம்	ம க்	 லத் க் 	அழகிய
ன்மாதிரியாகத்	திகழ்ந்தவர்கள்.

	“தந்ைததா	யிழந்த	தனயராய்க்,	 ம்பத்	தைலவராய்,	வணிகராய்த்	த ம
தவராய்:	நந்திடாச்	சமய	 ரவராய்த்	த ம	நாதராய்;	நரபதி,	ராஜ்ய	தந்திரி,	அறப்
ேபார்த்	தளபதி,	எனி ம்	தாசர்க் ம்	தாசராய்,	இைணயில்	அந்திய	நபியாய்
அஹ்மதிவ் ல க் 	அளித் ள	ஞானேம	ஞானம்!”	என் 	நபி	ெப மானாரின்	ஈ
இைணயில்லாத	இந்த	 ன்	மாதிரித் வத்ைத	ஓர்	அரிய	கவிைதயில்
சித்தரிக்கின்றார்கள்	மைறந்த	மாக்கவிஞர்	ம.கா. .	காதி 	 ஹிய்யித்ன்
மைரக்காயர்	(ரஹ்)	அவர்கள்.

நபிகள்	ெப மானார்	ேபாதித்த	அைனத் ம்	அவர்க ைடய	தீர்க்கதரிசன
வாழ்க்ைகயி ம்,	உபேதசங்களி ம்,	ெசயல்	 ைறகளி ம்,	உன்னதமான	 ைறயில்
விளக்கிக்	காட்டப்	பட் ள்ளன.	அவர்களின்	ேபாதைனகள்	அவர்களின்	வாய்ப்
ேபச் களில்	மட் ம்	அடங்கியி ந்தால்	அைத	நம் ைடய	அன்றாட
வாழ்க்ைகக் த்	 ைண	ெசய்வனவாக	அைமவதில்	சிரமங்கள்	ஏற்ப ம்.	எனேவ
நபி	ெப மானாரின்	“ஸுனன்”	என் ம்	ெசயல்	 ைறகேள,	அவர்க ைடய
ேபாதைனகைளச்	ெசயல்ப த் ம்	ஒ ங்ைக	நமக் க்	கற் த்	த கின்றன.

இச்ெசயல்	 ைறகள்	பல்ேவ 	களங்களில்	நிகழ்ந்தி க்கின்றன.	இச் ைவயான



நிகழ்ச்சிகளில்	சிலவற்ைறத்	ெதா த் ,	இனிைமயான	தமிழில்	நமக் 	எ த் த்
த கிறார்கள்	ப ங்கதிர்	எம்ேக.ஈ.	மவ்லானா	அவர்க ம்,	பழம்	ெப ம்
எ த்தாளரான	 ல்ைல	 த்ைதயா	அவர்க ம்.

ப ங்கதிர்	மவ்லானா	அவர்களின்	“ேச 	 தல்	சிந் 	வைர”	என்ற	ஆய் 	 க்
தற்	பரி 	ெகா த்தி க்கிற 	தமிழ்	வளர்ச்சிக்	கழகம்.	எனேவ	அவர்க ைடய

எ த்தாற்றைலப்	பற்றி	நான்	எ த்ெத த	ேவண் யதில்ைல.

ல்ைல	 த்ைதயா	அவர்கள்	நாற்ப 	ஆண் களாகத்	தமிழ்	எ த் லகில்
தன்னிகரற்ற	ஓர்	இடத்ைத	வகித் 	வ கிறார்.	ெசாற்	சிக்கன ம்,	 ைவ ம்,
பய ம்	மிக்க	ஒ 	 ல்	நைடைய	தமதாக்கிக்	ெகாண்ட	அ ைமயான	எ த்தாளர்
அவர்	ஏற்ெகனேவ	பல	அரிய	 ல்கைளத்	தமிழ்	 ம்	நல் லகத் க் த்
தந்தவர்.

இந்த	 ைல	ஆழ்ந்த	கவனத் டன்	ப த் ப்	பார்க் ம்	பாக்கியம்	எனக் க்
கிைடத்த .	அத் டன்	இதற் 	அணிந் ைர	எ ம்	ஒ 	நல்வாய்ப் ம்	எனக் க்
கிட் ற் .	அல்ஹம் லில்லாஹ்

இத்தைகய	சிறப்பான	ஒ 	 ைல,	சீரிய	 ைறயில்	அைமத் ,	வாசகர்க க்
வழங் ம்	 லாசிரியர்கைள	வாழ்த் கிேறன்.	பாராட் கிேறன்.	நம்	வாசகர்கள்
இைத	உளமாற	வரேவற்பார்கள்	எனப்	ெபரி ம்	நம் கிேறன்.

	ெசன்ைன-600	016		�������	�������	
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		நபிகள்	நாயகம்	(ஸல்)	அவர்கள்	உலகிற் ப்	 திய	 ரட்சிைய	ேதாற் வித்தவர்கள்;

ைமயான	தத் வக்	க த் க்கைள ம்	அறக்	ேகாட்பா கைள ம்	 கட் 	தாேம
பின்பற்றி	ஒ கிக்	காட் யவர்கள்;	ெசால் ம்	ெசய ம்	ஒன்றி	ஒ கி
ன்மாதிரியாக	நின்றவர்கள்:	அன்பி ம்,	பண்பி ம்,	ேபாரி ம்,	அைமதியி ம்,

நட்பி ம்,	சீலத்தி ம்,	அணிகலனாகத்	திகழ்ந்தவர்கள்;	உற்றார்,	உறவினர்,
அயலார்,	பிற	சமயத்தார்	என்ற	பா பா ன்றி	அைனவரிட ம்	ேநசக்கரத்ைத	நீட் ,
தியேதார்	அரைச	உ வாக்கி	அைனவ க் ம்	மதிப்ைப ம்	உயர்ைவ ம்
அளித்தவர்கள்;	“தாயின்	கால யில்,	 வர்க்கம்	உள்ள ”	என் 	ெமாழிந் 	தாயின்
ெப ைமைய ம்	உலகிேலேய	ெபண் க் ச்	ெசாத் ரிைமைய ம்	அளித் ப்
ெபண் ரிைமையப்	ேபாற்றியவர்கள்;	“பணி	ெசய்தவனின்	வியர்ைவ	உலர்வதற்
ன்ேப	அவன்	 லிையக்	ெகா த் 	வி ங்கள்.”	என் 	இதமாகக்	 றி

உைழப்பின்	உயர்ைவ	வலி த்தியவர்கள்;	“அ த்த	வீட் க்காரன்	பசித்தி க் ம்
ெபா 	நாம்	வி ந் 	உண்ப 	த க்கப்பட	ேவண் ய ”	என் 	அறி ைர	 றி,
ஏைழயின்	பட் னிைய ம்,	வ ைமைய ம்	 ட் க்	காட் ,	அதைன	நீக் ம்
வழி ைறகைள ம்	அளித்தவர்கள்:	எதிரிகைள	ெவற்றி	ெகாண்ட	ேபாதி ம்
அவர்கைள	மன்னித்த	ெப ந்தைக	உலக	வரலாற்றிேலேய	அ ைமத்	தனத்ைத
ஒழித்த	 தலாவ 	ச தாயச்	சிற்பி-அ ைமக க் 	வி தைல	அளித்த	ஏந்தல்;
மைற	தந்த	இைற தர்;	 தியேதார்	ச தாயத்ைத ம்,	 தியேதார்
நாகரிகத்ைத ம்,	உலகின்	ஒளிவிளக்காக	விட் ச்	ெசன்ற	சீர்தி த்தச்	ெசம்மல்,
நபிநாயகம்	அவர்களின்	நாமம்	ஊழி	ஊழிகாலமாக	நிைலத் 	நிற்கின்ற .
நிைலத் 	நிற் ம்;	நிைலத் 	நிற் மாக	எல்லாம்	வல்ல	அல்லாஹ்வின்	சாந்தி ம்
சமாதான ம்	அவர்கள்	மீ 	உண்டாவதாக!

நபி	நாயகத்தின்	வரலாற்ைற	பல	அறிஞர்கள்	எ தி ள்ளார்கள்.	ஆனால்,
இந் ைல	இயற்றி ள்ள	தி .	 ல்ைல	 த்ைதயா	அவர்க ம்,	ஜனாப்	எம்	ேக.	ஈ.
மவ்லானா	அவர்க ம்	வரலாற்ைற	ேவ 	 திய	ேகாணத்திலி ந்
ஆய்ந் ள்ளார்கள்.	காலக்	கண்ணா யின்	அ ப்பைடயில்	வரலாற்ைறக்	 றாமல்
மாநபி	அவர்களின்	வாழ்க்ைக	நிகழ்ச்சிகைளக்	 றிப்பிட் ,	அவற்றால்	மனிதன்
ெபற	ேவண் ய	நற்பண் கள்	யாைவ,	ப ப்பிைனகள்	எைவ	என்ற	அகன்ற
அ ப்பைடயில்	ஆய்ந் 	இந் ைல	இைணந் 	இயற்றி ள்ளார்கள்.
இஸ்லாமியர்கள்	மட் மின்றி,	ெபா வாக	தமிழ்	நல் லகினர்	அைனவ ம்	ப த்
இன் வதற்காகேவ	இந் ைல	 திய	 ைறயில்	எ தி ள்ளார்கள்.

தி .	 ல்ைல	 த்ைதயா	அவர்கள்	தமிழ்	 ல்களின்	ஆசிரியராக ம்



பதிப்பாளராக ம்	தம்	வாழ்நாட்கைள	அர்ப்பணித்தவர்கள்;	சிறந்த	தமிழ்	வல் நர்;
வாழ்க்ைகச்	 ைமகளிைடேய	மதிப் 	ெபா ப் 	தாங்ெகாணாத	நஷ்டங்கைளச்
மத்திய	நிைலயில்	நபிகள்	நாயகத்தின்	வரலாற்ைற	ஆய்ந் 	மனம்	உ கி,	மனம்

ஒன்றி,	இந் ைல	இயற்றி ள்ளார்கள்.

தமிழ்த்	ெதன்றல்	ேபால,	 ைவயான	ெசய்திகைளப்	ப ைமயாகேவ	தரத்தக்க
ஆற்றல்	பைடத்த	“ப ங்கதிர்"	ஆசிரியர்,	கலாநிதி	ஞானக்	கவிச்சித்தர்	எம்ேக.ஈ.
மவ்லானா	அவர்கைள	இஸ்லாமிய	உல ம்,	பத்திரிைக	உல ம்	நன் 	அறி ம்.	நல்ல
தமிழ்	எ த்தாற்றல்	பைடத்தவர்கள்;	பல	 ல்கைள	எ தியவர்கள்;	அவர்க ம்
இைணந் 	இந் ைல	எ தி ள்ளார்கள்.

இந் ல்	பற்பல	பதிப்பாக	மலர்வதற் 	எல்லாம்	வல்ல	அல்லாஹ்விடத்தில்	இைறஞ்சி
“ ஆ”	ெசய்தவனாக,	இந் க் 	என்	பாராட் ைரைய	அளிக்கின்ேறன்.	ஆமின்
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		“நற்காரியங்கள்	எப்ெபா ம்	நன்ைம	த ம்!”	என்பதற்ேகற்ப,	“நபிகள்	நாயகம்
அவர்களின்	சரித்திர	நிகழ்ச்சிகைள	எ தி	ெவளியி ம்	நல்வாய்ப் 	எங்க க் க்
கிைடத்தைத	எண்ணி,	எண்ணி	உள்ளம்	 ரிக்கின்ேறாம்.

ெப மானார்	அவர்கள்	வரலாற்ைற	உலக	 வதி ம்	உள்ள	அறிஞர்கள்	எ திப்
ெப ைம	ெபற்றி க்கின்றனர்.	ேம ம்,	ேம ம்	எ வார்கள்.	ஆயி ம்,	இந் ல்
சரித்திரத்	ெதாடர் ைடய	சம்பவங்கைளச்	 க்கமாகத்	ெதளிவாக,	 ைவயாகக்
கற்ேறா ம்	மற்ேறா ம்	ப த் 	மகிழத்	தக்கவா 	எ தி ள்ேளாம்.

ைறகள்,	பிைழகள்	காணப்ப ேமயானால்	அைவ	எங்க ைடயைவ	;	 கழ்
அைனத் ம்	ஆண்டவ க்ேக!

பன்ெமாழிப்	ேபராசிரியர்,	பல	 ல்களின்	ஆசிரியர்,	ெப மதிப்பிற்	 ரிய
இஸ்லாமியப்	ேபரறிஞர்	ேமைத	ெமளலானா	ெமளலவி	எம்.	அப் ல்	வஹ்ஹாப்	சாகி
M.A.	B.Th	அவர்கள்,	தங்க ைடய	அரிய	பல	பணிக க்கிைடேய	இந் ைலச்
சரிபார்த் 	உதவி,	அணிந் ைர	வழங்கி ள்ளார்கள்.

மயிலா ைற	ஏ.வி.ஸி.	கல் ரி	சரித்திரப்	ேபராசிரியர்,	பல	 ல்களின்	ஆசிரியர்,
பன்ெமாழி	அறிஞர்	ஜனாப்	அமீர்அலி	M.A.,	M.Ed	அவர்கள்	ஆரம்பத்திலி ந்ேத
இந் லில்	உற்சாகம்	காட் யேதா ,	பாராட் ைர ம்	அளித்தி க்கின்றார்கள்.

இத்தைகய	 ைல	எ தத்	 ண் யவர்கள்	பலர்	அவர்க ள்	அன் சால்
ெசா. .க.	ஹமீ 	ஜலால்	அவர்க ம்	டாக்டர்	ஹக்கீம்	MM	 ஸ்தபா	அவர்க ம்
றிப்பிடத்தக்கவர்கள்.

மற்றம்,	பல	வைகயில்	உதவி	 ரிந்த	வர்த்தகப்	பிர கர்கள்:	 றிப்பாக,	சீதக்காதி
அறக்கட்டைள	நி வனத்தினர்,	அச்சிட் க்	ெகா த்தவர்கள்.

ஆகிய	அைனவ க் ம்	எங்க ைடய	இதயம்	நிைறந்த	நன்றிையத்	ெதரிவித் க்
ெகாள்கிேறாம்.
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		1999ல்	“மாணவர்க க் 	நபிகள்	நாயகம்	வரலா ”	என் ம்	 ைல
ெவளியிட்ேடாம்,	அைதத்	ெதாடர்ந் .

இப்ெபா 	ெப ைமமி 	“நபிகள்	நாயகம்	அவர்களின்	சரித்திர	நிகழ்ச்சிகள்”
என் ம்	 ைமப்	ெபாலிவான	இந் ைல	மகிழ்ேவா 	ெவளியி கின்ேறாம்.

இந் ைல	மதிப் க் 	உரிய	மவலானா	அவர்க ம்,	பயன்மி 	 ல்கள்	பலவற்ைற
எ திப்	 கழ்ெபற்ற	அறிஞர்	 ல்ைல	 த்ைதயா	அவர்க ம்	 திய	 ைறயில்,
இனிய	தமிழில்,	அைனவ ம்	ப த் 	உணரத்தக்கவா 	எ தி ள்ளனர்.
அவர்க க் 	எங்கள்	நன்றி
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ஸதக்க ல்லா	அப்பா	அவர்கள்	17-வ 	 ற்றாண் ல்	84	வய 	வைர	வாழ்ந்த
மகான்.	வள்ளல்	சீதக்காதிக் ம்	உம ப் லவ க் ம்	 வாய்	அைமந்தவர்கள்.
அவர்கள்	அரபியில்	பா ய	வித்ரிய்யா	என் ம்	 லில்	உள்ள	க த் :

நபிகள்	நாயகம்	(ஸல்)	அவர்கைளப்	ேபாற்றி	மகி ம்	ெபா ட் ,	ஹஜ்	யாத்திைர
ெசல்பவர்கள்	தாம்	ஊர்ந் 	ெசல் ம்	ஒட்டகங்க க் 	ஏற்ப ம்	கைளப்பிைன
நீக்க,	அைவ	அந்தச்	சமாதியிைன	ேநாக் மா 	ெசய்ய	அவற்றின்	க த் க்கைள
அந்தப்	பக்கமாகத்	தி ம் ம்ப 	லகாைனச்	சாய்க்கிறார்கள்.

			ஃஃஃ

	

		ஒ நாள்	ெசார்க்கத்தில்	அவர்கைளச்	சந்திக்க	ேநரி ம்ேபா 	ெவட்கி,
கஞ் ங்கிச்	சிவந் 	நிற்க	ேநரி ேம.	அப்ப 	ேநராமல்	இ ப்பதற்காக,

அப்ெப மானாரின்	தி விடத்ைத	தரிசனம்	ெசய் 	ெகாள் ங்கள்.	உடேன
என்ைன ம்	அங்ேக	ேபாக	வி ங்கள்.	நான்	ஏன்	அவ்வள 	அவசரப்	ப கிேறன்
என்றால்,	அந்தத்	தி விடத்ைதத்	தரிசிப்ப 	 னித	ஹஜ்	யாத்திைர	ெசய்வதில்
அடங்கியி க் ம்	கட்டாயக்கடைம	எனக்	க கிேறன்.

			ஃஃஃ

	

		ஓ!	மதினாைவக்	காண	ஆவ ம்	மக்கேள!	உங்கள்	உடைல	விட் 	உயிர்
பிரி ன்,	மதீனா க் ச்	ெசல் ங்கள்;	அங்ேக	நபிகள்	நாயகம்	அவர்களின்
நல் டல்	அடங்கியி க் ம்	தி விடத் க் ச்	ெசல் ம்	வழிையக்	கண் ,
விைரந் 	ெசன் 	உங்கள்	வாகனங்களாகிய	ஒட்டகங்கைள	அங்ேக
நி த் வீர்களாக!
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		நபிகள்	நாயகம்	அவர்களின்	வரலாற் 	நிகழ்ச்சிகளில்	ெதாடர் ைடேயார்கள்
எண்னற்ேறார்.	அவர்களில்	சிலைரப்பற்றிய	சி 	 றிப் கைள	இங்ேக	காணலாம்.
வாசகர்க க் 	ஓரள 	பயன்	த ம்.

�������	���������- ைறஷித்	தைலவர்	ஹாஷி க் ம்	யத்ரிபில்
வர்த்தகம்	ெசய் ெகாண் ந்த	ஸல்மா க் ம்,	கி.பி.497ல்	மக்காவில்	பிறந்தார்.
யத்ரிபில்	தம்	தாயிடேம	வளர்ந்தார்.	பின்னர்,	இஸ்மாயீல்	(அைல)	அவர்களின்	வில்
அம் ம்,	கஃபாவின்	திற ேகா ம்	இவரிடம்	ஒப் விக்கப்பட்டன.	தண்ணிர்
பஞ்சத்தின்ேபா ,	கனவில்	அறி த்தப்பட் 	ஜம்ஜம்	கிணற்ைறத்	 ர்	எ த் த்
ேதாண் யவர்.	இவ க் 	ெமாத்தம்	பதினான் 	ஆண்	மக்க ம்	ஏ
ெபண்மக்க ம்	பிறந்தனர்.	நபிகள்	நாயகம்	அவர்கள்	தந்ைத	அப் ல்லாஹ்
இவ ைடய	 மாரர்களில்	ஒ வர்.	நாயகம்	அவர்கைள	இளைமயில்	வளர்த்தவர்
இவேர.

�����������-இவர்	நாயகம்	அவர்களின்	தந்ைத.	இவ ம்	ஸ்ைப ம்,
அ தாலி ம்	ஒேர	தாய்	வயிற்றில்	பிறந்தவர்கள்.	இவர்	கி.பி.545-வ 	ஆண் ல்
பிறந்தவர்.

�����������	�����	���-மதீனாவில்	கஸ்ரஜ்	ேகாத்திரத்ைதச்
ேசர்ந்தவர்.	ஒளஸ்க க் ம்	கஸ்ரஜ்க க் ம்	நிகழ்ந்த	 :ஆத்	ேபாரில்	இவர்
ந நிைலைமவகித்தார்.	அதனால்	இ 	கட்சிகளி ம்	இவ க் ச்	ெசல்வாக்
இ ந்த ,	இ 	கட்சியின ம்	இவைரத்	தங்க ைடய	அரசனாக	 ட்ட
யன் 	தாமதமாயிற் .	நாயகம்	அவர்கள்	வந்த	பின்னர்,	இவ ைடய

ெசல்வாக் 	மங்கத்	ெதாடங்கிய .	அதனால்	அவர்கள்	மீ
ெவ ப் க்ெகாண்டார்.	ெவளியில்	காட் க்ெகாள்ளாமல்	நட் ற ேபால்	காட் னார்.
பத் ப்	ேபா க் ப்பின்	தம்	நண்பர்க டன்	இஸ்லாத்தில்	இைணந்தார்.	உஹத்
ேபாரில்	ஒத் ைழக்காமல்	 ேராக	சிந்ைதயால்	பின்வாங்கிவிட்டார்.	த க்	ேபாரில்
மக்கள்	ேசராதவா 	மன்ற கமாக	 ழ்ச்சி	ெசய்தார்.	மரணத்த வாயில்	தமக் ப்
ேபார்த்த	ேமலங்கி ம்,	தமக்காக	பாவமன்னிப் க்	ேகாரி	பிரார்த்திக்கேவண் ம்
என ம்	ெப மானாரிடம்	ேவண் க்	ெகாண்டார்.	ெப மானார்	அவ்வாேற
நிைறேவற்றினார்கள்.

�����������	�����	�����-இவர்	ெப மானார்	அவர்களின்	அத்ைத
உைமமாவின்	மகன்,	இவ ைடய	சேகாதரி	ைஜனப்ைப	ெப மானார்	பின்னர்
மணஞ்ெசய் ெகாண்டனர்.	 ைறஷிகள்	 த்தத் க்
ஆயத்தமாகிக்ெகாண் ப்பைத	அறிந் 	வ மா 	இவைர ம்	ேவ 	சிலைர ம்



ெப மானார்	அ ப்பிைவத்தனர்.	ஆனால்,	அவர்க ைடய	கட்டைளக் 	பின்னர்,
பல	பதவிகைள	ஏற் த்	திறைமயாகச்	ெசயல்பட்டனர்.

�����������	�����	�����-மதீனாவி ள்ள	கஸ்ரஜ்
ேகாத்திரத்ைதச்	ேசர்ந்தவர்.	சிறந்த	வீரர்:	கல்வி	அறி ள்ளவர்.	இவைர
ெப மானார்	தங்க ைடய	எ த்தராக	நியமித்தனர்.	ெப மானார்	மதீனா	வந்த
திதில்,	அவர்கைள	வரேவற் ,	அ ைர	 மா 	ேகட் க்ெகாண்டார்.	ேபாரில்
தைலைம	வகித் ,	வீரப்ேபார்	ெசய் 	உயிர்நீத்தார்.

�������	�������	�����	�����-	 தன்	 தலில்	இஸ்லாத்ைதத்
த வியவர்க ள்	இவ ம்	ஒ வர்.	மதீனாவில்	 ேயறினார்.	இவரிடம்	ெசல்வம்
விந் 	ெகாண் ந்த .	வாரி	வாரி	வழங்கினார்.	பத் ,	உஹத்,	ேபார்களில்

கலந் 	வீரப்ேபார்	 ரிந்தவர்.	நபிகள்	நாயகம்	அவர்கள்	இவரிடம்	மிக
அன் ெகாண் ந்தார்கள்.	நபிகள்	ெப மானார்	பிறந்தேபா ,	 தன் தலில்
அவர்கைளக்	ைகயிேலந் ம்	பாக்கியம்	ெபற்றவர்	இவ ைடய	அன்ைனயாராவர்.
பின்னர்	உத்மான்	(ரலி)	 ன்றாவ 	கலீபாவாகத்	ேதர் 	ெப வதற் க்	காரணமாக
இ ந்தவர்.

�����	���-����	�����	(���)	அவர்களின்	சேகாதரி	ஹாலாவின்
மகன்.	இவ க் 	நாயகம்	அவர்கள்,	தங்கள்	மகள்	ைஜனைப	மணஞ்ெசய்
ைவத்தார்கள்.	இவர்	 ைறஷிகளின்	ேபார்	அணியில்	நின் 	சிைறப்பட்டார்.
நாணயமானவர்.	பின்னர்	மதீனா	வந் 	இஸ்லாத்ைதத்	த வினார்.

�����	�����- ஸ்லிம்க க் ப்	பாதகமான 	என் 	க தப்பட்ட
ஹைதபிய்யா	உடன்ப க்ைகையத்	தம்	நடவ க்ைககளினால்	 ைறஷிகேள	வாபஸ்
ெபறக்ேகா ம்	அள க் 	வீர	சாகலங்கள்	ெசய்த	அஞ்சா	ெநஞ்சத்தினர்.

���	�������	�������-மதீனாவில்	வாழ்ந்தவர்.	இவ ைடய
இல்லத்திேலதான்	ெப மானார்	அவர்கள்	தற்காலிகமாகத்	தங்கினார்கள்.
அவர்க க் 	உண 	அளித் ,	மீந்தைத	இவ ம்	மைனவி ம்	உண்பார்கள்.
ெப மானார்	அவர்கள்	நிகழ்த்திய	ேபார்கள்	அைனத்தி ம்	இவர்	கலந்
ெகாண் க்கிறார்.

���	�����-மதீனாவில்	வாழ்ந்தவர்.	ெப மானார்	மதீனா	வந் 	ெபற்ற
மதிப்ைபக்	கண் 	ெடாறாைமப்பட் 	மக்கா க் 	ஓ னார்.	ெப மானார்	தீர்க்க
தரிசனமாகக்	 றியதற்ெகாப்ப	இவர்	தாயி க் 	ஓ ,	பிற 	ஸிரியாவில்
அகதியாகத்	திரிந் 	இறந்தார்.



���	���	��-இவர்	மணக்க	வி ம்பிய	உம் 	ஸ்லிம்,	“நீர்	இஸ்லாத்ைதத்
த வினால்தான்	மனப்ேபன்”	என் 	 றியதற் 	இணங்க,	இவர்	இஸ்லாத்ைதத்
த வினார்.	நாயகம்	அவர்கள்	நிகழ்த்திய	எல்லாப்ேபார்களி ம்	இவர்	கலந்
ெகாண் க்கிறார்.	உஹத்	ேபாரில்,	ெப மானார்	அவர்கைள	எதிரிகள்	 ழ்ந்த
சமயம்,	அரண்ேபால்	காத் 	வீரமாகப்ேபாரா னார்.	அம் கள்	தாக்கி	இவ ைடய
சிலவிரல்கள்	உைடந்தன.	இவைரப்பற்றிப்	ெப மானார்	அவர்கள்,	“	 வர்க்க
வாசிகைள	இவ் லகில்	காணவி ம் ேவார்	அ 	தஸ்ஹாைவக்	கண்
ெகாள் ங்கள்”	என் 	 றி ள்ளனர்.

���	������-இவ ம்	நாயகம்	அவர்களின்	தந்ைத	அப் ல்லாஹ் ம்	ஒேர
தாய்	வயிற்றில்	பிறந்தவர்கள்.	அப் ல்லாஹ்	மைற க் ப்பின்,	ெபரிய	தந்ைதயான
இவர்	நாயகம்	அவர்கைள	வளர்க் ம்	ெபா ப்ைப	ஏற்றவர்.	ேநர்ைம ம்,	ெபா ப் ம்,
அன் ம்	மிக்கவர்.

���	������-ெசல்வாக் ள்ள	 ைறஷி	 ம்பத்தில்	பிறந்தவர்	ெப மானார்
அவர்க க் 	 ன் 	வய 	இைளயவர்	எப்ெபா ம்	ெப மானா டேனேய
இைணந் 	இ ந்தவர்	ெப மானார்	இைறவ ைடய	 தர்	என்பதில்	உ தியான
நம்பிக்ைக	ெகாண் ந்தார்.	 ணி ள்ளவர்.	இஸ்லாத் க்காக	அவர்	அ பவித்த
ன்பங்கள்	பல.	தம்	உயிைரேய	இழக்கத்	தயாரானவர்.	ஆயிஷா	நாச்சியாரின்

தந்ைதயார்,	தங்க க் ப்	பிற 	இஸ்லாமிய	அரசின்	தைலவராக	இ க் மா
ெப மானார்	ேதர்ந்ெத த்த	ெப ைம	ெபற்றவர்.	இவர்கள்	வசித்த	இடம்
மதீனாப்பள்ளி டன்	இைணக்கப்பட் ,	“இ 	அ பக்கர்	வீ ’	என	அரபியில்
எ தப்பட் ள்ள .	இவர்கள்	63-வ 	வயதில்	உயிர்	நீத்தார்கள்.

���	����-அப் ல்	 த்தலியின்	மகன்.	ெப மானார்	அவர்க க் ப்	ெபரிய
தந்ைத.	ெசல்வந்தர்.	கல்ெநஞ்சம்	உைடயவர்.	ெப மானார்	அவர்கைள	இழித் ம்
பழித் ம்	 றி	எதிர்த் 	வந்தார்.	அவ ைடய	மைனவி ம்	அவ்வாேற	நடந் ,
இ தியில்	வ ைமயில்	வா 	இறந்தார்.	அ லஹ ம்	ெதாத் 	ேநாயால்	இறந்தார்.
இவ ைடய	மக்கள்	எவ ம்	இவைர	அடக்கம்	ெசய்ய	 ன்வரவில்ைல.

���	������-இவர்	 ைஹல்	இப் 	அப் வின்	மகன்.	 ைறஷிகளின்
ெகா ைம	தாளாமல்,	ஹஸ்ைதபிய்யா	உடன்ப க்ைகயின்ேபா 	ெப மானார்
அவர்களிடம்	ஓ வந்தார்.	பிற 	அவர்	தந்ைதயிடேம	அவர்	ஒப் விக்கப்பட்டார்.

���	�����-மக்ஸூம்	ேகாத்திரத்தில்	பிறந்தவன்.	இஸ்லாத் க் ம்,	நாயகம்
அவர்க க் ம்	பல	ெகா ைமகள்	 ரிந்தவன்.	பத் ப்	ேபாரில்	ெவட்
வீழ்த்தப்பட்டான்.	இவ ைடய	சேகாதரர்	ஹாரித்	ெப மானார்	அவர்களின்
ேதாழர்களில்	ஒ வராக	இ ந்தார்.	இவன்	மகன்	இக்ரிமா	பின்னர்	இஸ்லாத்ைதத்



த வி,	இஸ்லாத் க்காகப்	ேபார் ரிந்தார்.

���	��������-���	ஹாஷிம்க க் 	விேராதமான	உைமயா
ேகாத்திரத்தில்	பிறந்தவர்.	பத் ப்ேபா க் ப்	பின்	 ைறஷிக க் த்	தைலைம
தாங் ம்	ெபா ப் 	இவ ைடயதாயிற் .	இவ ைடய	மைனவி	ஹிந்தாவின்

ண் தல்	ேவ .	இவ ைடய	எதிர்ப் 	 யற்சிகள்	யா ம்	ேதால்வி ற்றன.
அப்பாஸ்	அவர்களினால்	அபயம்	அளிக்கப்பட் 	நாயகம்	அவர்களின்
ன்னிைலயில்	இஸ்லாத்ைதத்	த வினார்.	அதன்பின்,	இவ க் ப்	பல	பதவிகள்

அளிக்கப்பட்டன.	ெப மானார்	அவர்களின்	மைனவி	உம் 	ஹபீபா	இவ ைடய
மகளாவார்.	இவர்	மரணத்த வாயில்	உள்ள	ேபா 	அ கி ள்ேளாரிடம்,”	என்
பிரி க்காக	நீங்கள்	அழேவண்டாம்.	நான்	இஸ்லாத்ைதத்	த வியபின்,	யாெதா
பாவ ம்	ெசய்ததில்ைல”	என் 	 றினார்.	தம் ைடய	88-வ 	வயதில்	மதீனாவில்
இறந் 	அடக்கம்	ெசய்யப்பட்டார்.

���	�����-இஸ்லாத்தின்	ஆரம்ப	காலத்தில்	க ைமயான	விேராதியாக
இ ந் ,	அ பக்கர்	(ரலி)	 ண் தலால்	இஸ்லாத்ைதத்	த வினார்.	பத் ப்ேபாரில்
தம்	தந்ைதைய	எதிர்த் ப்	ேபாரிட் க்	ெகான்றார்.

���	������-ஒளஸ்	ேகாத்திரத்தின்	தைலவர்.	 தர்களின்	ேகாட்ைடைய
ற் ைகயிட்டேபா 	அவர்கள்	ேகட் க்	ெகாண்டப 	சமாதானப்ேபச்

வார்த்ைதக்காக	ெப மானார்	அவர்கள்	இவைர	அ ப்பிைவத்தார்கள்.

�������-அப் ல்	 த்தலிபின்	மகனான	இவர்	மக்காவில்	பிறந்தவர்.	நாயகம்
அவர்கைளவிட	இரண் 	வய 	 த்தவர்.	மக்கா	வ ம்	யாத்திரிகர்க க்
தண்ணீர்	வழங் ம்	ெபா ப் 	இவர்க ைடயதாக	இ ந்த .	இஸ்லாத்ைத	இவர்
ஆதரித்தேபாதி ம்	'	ெவளிப்ப த்தவில்ைல.	வற் த்தலால்	பத் ப்	ேபாரில்
ைறஷிகள்	சார்பாக	கலந் 	சிைறப்பட்டார்.	பின்னர்	ெப மானார்	 ன்னிைலயில்

இஸ்லாத்ைதத்	த வி,	மக்கா	ெசன் 	 ைறஷிகளின்	நடவ க்ைககைள
இரகசியமாகத்	ெதரிவித் 	வந்தார்.	அவர்	ைமத் ணி	ைம னாைவ	ெப மானார்
அவர்க க் 	மண த் 	ைவத்தார்.	ஹசிைனன்	ேபாரில்,	ெப மானார்	இவர்கள்
அ கில்	நின் 	காத்தனர்.	மக்கா	ெவற்றிைய,	இரத்தம்	சிந்தாத	வைகயில்,
இவர்கள்	 லழாக	ஆக்கி	அ மா 	இைறவைன	இைறஞ்சினார்.
அ ஸ்ஃப்யா க் 	ெப மானார்	அவர்களிடம்	அபயம்	ெபற்றத்தந்த	ெப ைம
இவர்க ைடயேத.	மதீனாப்	பள்ளிவாசைல	விரி ப த் வதற்காகத்	தம்	வீட்ைட
அன்பளிப்பாக	வழங்கினார்.

�����	�����	���-இவர்	ெப மானார்	அவர்கள்	மீ 	வைசக்கவிகள்
பா யவர்.	அகழ்ப்	ேபா க் ப்பின்	இஸ்லாத்ைதத்	த வினார்.



�����-(உைகல்)	அ தாலியின்	இரண்டாவ 	மகன்.	இவர்	சேகாதரர்
அலிையவிட	இ ப 	வய 	 த்தவர்.	தந்ைதயின்	பிரியத் க் 	உரியவர்.	பத் ப்
ேபாரில்	 ைறஷிகளின்	அணியில்	நின் 	ேபார்	 ரிந்தார்.	இவ க் ம்	அலிக் ம்
க த் 	ேவ பா 	உண் .	பின்னர்	இவர்	 ஸ்லிமானார்.

��������-இவர்	கண்ணியமான	மக்ஸ்சிம்	கிைளையச்	ேசர்ந்த	ெபரிய
ெசல்வந்தர்.	இவ ைடய	விசாலமான	இல்லம்	இஸ்லாத்தின்	ெசயலகமாக
இ ந்த .	இயன்ற	எல்லா	உதவிகைள ம்	ெசய்தார்.	நாயகம்	அவர்கள்	அந்த
வீட் ல்	இ ந் 	ஆேலாசைன	நடத்தினார்கள்,	 ஸ்லிம்கள்	அங்ேக	ெதா ைக
நடத்தினார்கள்.

���-ெப மானார்	அவர்களின்	ெபரிய	தந்ைத	அ தாலியின்	நான்காவ 	மகன்.
இளம்ப வத்திலிேய	இவர்	ெப மானார்	அவர்களிடம்	ஒன்றியவர்.	இைளஞர்களில்
தலில்	இஸ்லாத்ைதத்	த வியவர்.	 ணி ம்,	தியாக	உள்ள ம்	ெகாண்டவர்.

பாத்திமா	(ரலி)	அவர்கைள	மணம்	ெசய் 	ெகாண்டவர்.

���-வள்ளல்	ஹாத்தியின்	மகன்.	லப்ஃவானா	அதீயின்	தங்ைக.	அதீ	கிறிஸ் வக்
ட்டத் க்	தைலவராக	இ ந் 	ஸிரியா க் 	ஓ விட்டார்.	லப்ஃவானா	சிைற

பி க்கப்பட்டார்.	ெப 	மானாரிடம்	தம்	தந்ைதையப்	பற்றிக் றி,	மன்னிப் ப்
ெபற்றார்.	அதீைய ம்	 ட் 	வந் 	இ வ ம்	இஸ்லாத்ைதத்	த வினார்.

����������-மக்காவிலி ந் 	 ேயறிய	 ஸ்லிம்க க் 	மதீனாவில்
வாழ்ந்தவர்கள்	ஆதர 	அளித்தார்கள்.	அதனால்	அவர்க க் 	அன்ஸாரிகள்-
உதவியாளர்கள்	எனப்ெபயர்	வழங்கலாயிற் .

����	�����	������-இவர்	மதீனாவின்	கஸ்ரஜ்	ேகாத்திரத்தில்	பிறந்தவர்.
இவ ைடய	தந்ைத	இவைர	நர்யகம்	அவர்களிடம்	ஒப்பைடத்தார்.	பத்
ஆண் கள்	வைர	ஊழியத்தில்	இ ந் ,	பலேபார்களில்	கலந் 	ெகாண்டார்.103
வய 	வைர	வாழ்ந்தார்.

�����-அ பக்கர்	அவர்களின்	மகளார்.	கதீஜாப்	பிராட் யாரின்	பிரி க் ப்பின்
ெப மானார்	அவர்க க் த்	ெதாண் 	 ரிவதற்காக	அ பக்கர்	தம்	மகைள
தி மணம்	ெசய் 	ெகா த்தார்கள்.

�������-இவர்	இஸ்லாத்தின்	பரம	விேராதியான	அ ஜஹ்லின்	மகன்.	இவ ம்
தந்ைதையப்ேபாலேவ	விேராதியாகேவ	இ ந்தார்.	பத் ப்	ேபாரில்	 ஸ்லிம்கைள
எதிர்த்தவர்.	மக்கா	ெவற்றியின்ேபா 	தப்பி	ஓ யவைர	இவர்	மைனவி
அைழத் வந் ,	ெப மானாரிடம்	மன்னிப் ப்	ெபறச்ெசய்தார்.	இக்ரிமா	இப்



அபீஜஹ்ல்	என் ம்	ெபயரால்	இவைர	அைழப்பைத,	இவர்	வி ம்பவில்ைல.	பின்னர்
இவர்	யர் க்	ேபாரில்	வீரமரணம்	அைடந்தார்.

�����	������-வலீத்	இப் 	 ைகறா.	இவர்	மக்காவில்	பிரபலமான
மிக்ஸ்சிம்	ேகாத்திரத்தில்	பிறந்தவர்.	ெசல்வ ம்	ெசல்வாக் ம்	ெபற்றவர்	இவர்.
“ெப மானார்	சிறந்த	நாவன்ைம	மிக்கவர்”	என் 	 றினார்.	இவ ைடய
தைலைமயில்	 ைறஷிகள்	 த்தான்	அவர்கைளப்பற்றி	ெவளி ரார்	ேகட்டால்
என்ன	 வ 	என் 	 	ெசய்தனர்.	இவ ைடய	பத் 	மக்களில்	காலித்,
வலித்,	ஹிஷாம்	ஆகிய	 வேர	இஸ்லாத்ைதத்	த வினார்.

�����	�����	���	�- ைவஷித்	தைலவர்களில்	ஒ வர்.	இவ ைடய	மகள்
ஹிந்தாைவ	அ ஸூப்யான்	மண த்தி ந்தார்.	இவ ைடய	மகன்	ஹூைதபா
இஸ்லாத்ைதத்	த வியி ந்தார்.	இவர்	 ைறஷிகளின்	சார்பாக,	ெப மானார்
அவர்களிடம்	ெசன் ,	ெபா ள்,	 கழ்,	ேபண	ஆைச	காட் ,	மனைதத்	தி ப்ப
யன்றார்.	ஆனால்,	இ தியில்	மனமாற்றத்ேதா 	தி ம்பினார்.	அதனால்
ைறஷிகளின்	ஏளனத் க் 	ஆளானார்.	 ன்	ஒ சமயம்	ெப மானா க்

திராட்ைசப்	பழங்கைள	அ ப்பிைவத்தி க்கிறார்.

�������	�����	�������-உைமய்யாக்	ேகாத்திரத்ைதச்	ேசர்ந்த
ஹல்ரத்	உத்மான்,	ெப மானாைரவிட	ஆ வய 	இைளயவர்.	ெப ஞ்ெசல்வந்தர்.
உம ல்	பா க்	(ரலி)	அவர்க க் ப்	பின்	கலிபாவானார்கள்.	நபிகள்
ெப மானாரின்	தி மகளார்	இ வைரத்	தி மணம்	ெசய்தவர்கள்.

�������-வல்ஹாவின்	மகன்.	அவர்	மாண்ட ம்	இவர்	ெகா 	பி த்தார்.
ஹம்ஸா	வாளால்	வீசிய ம்	இவ ம்	வீழ்ந்தார்.

����-அதீ	கிைளையச்	ேசர்ந்த	கந்தாயின்	மகன்.	அ ஜஹ்லின்	பரி 	அறிவிப்ைப
ஏற் ,	நாயகம்	அவர்கைளக்	ெகாைல	ெசய்ய,	உ வி	வா டன்	ெசன்றார்.	வழியில்
தம்	சேகாதரியின்	வீட் க் ச்	ெசன் ,	மனமாற்றம்	ெபற்றார்.	பின்னர்,	ெப மானார்
ன்னிைலயில்	இஸ்லாத்ைதத்	த வினார்.	அ தல்,	இஸ்லாமிய	வரலாற்றில்
த்தி ப்பம்	ஏற்படலாயிற் .

�����	������-இஸ்லாத்ைதத்	த விய	அன்ஸாரிகளில்	ஒ வர்.	இவ ம்,
இவ ைடய	கணவ ம்,	இரண் 	ஆண்	மக்க ம்	உஹத்,	ைகபர்,	ஹ’ைனன்
தலிய	ேபார்களில்	கலந் 	வீரப்ேபார்	 ரிந்தனர்.	ேபாரில்	காயம்

அைடந்தவர்க க் த்	தண்ணிர்	வழங்கி,	காயத் க் ச்	சாம்பல்	தடவினர்.
நபிகளாரின்	பாராட் ப்ெபற்றவர்.	இவ ைடய	 ம்பத்தார்	அைனவ ம்	ேபாரில்
வீரமரணம்	எய்தினர்.



�����	�����-இவர்	இஸ்லாத்தின்	விேராதியாயி ந்த	இக்ரிமாவின்
மைனவி.	தப்பி	ஓ ய	கணவைர	அைழத் 	வந் 	ெப மானாரின்	மன்னிப்ைபப்
ெபற்றவர்.

������	�����	�������-இவர்	அ ஸ்ஃப்யானின்	ம கர்.	தாயியி ள்ள
தகீப்களின்	தைலவர்.	 ைறஷிகளின்	சார்பாக	ெப மானார்	அவர்களிடம்	
ேபாய்,	அவர்க க் 	உள்ள	ெப ைமைய	அறிந் 	வந்தவர்.	மக்கா	ெவற்றிக் ப்பின்
மதீனா	வந் 	இஸ்லாத்ைதத்	த வினார்.	தம்	ஊரான	தாயி க் ச்ெசன்
இஸ்லாமியப்	பிரச்சாரம்	ெசய்யப்	 றப்பட்டார்.	அவர்	உயி க் 	அபாயம்	வ ெமன்
ெப மானார்	த த்தார்கள்.	ஆனால்	ஆர்வம்	ேமலிட்டால்,	தம்	பணிையச்	ெசய்ய
தாயி 	ெசன்றார்.	அங்ேகேய	பைகவர்கள்	அவைர	அம்ெபய்திக்	ெகான் விட்டனர்.

����	�����������-இவர்	கஸ்ரஜ்	ேகாத்திரத்தினர்.	இஸ்லாத்ைதத்
த வியவர்.	இஸ்லாமியக்	கவிஞர்களில்	 ன்றாவ 	இடத்ைதப்	ெபற்றவர்.
ெப மானார்	அவர்களால்	ச கப்பிரஷ்டம்	ெசய்யப்பட் 	வ ந்திக்	கண்ணி
வ த் ,	பிற 	மன்னிப் ப்ெபற்றவர்.

�������- ைறஷிகளின்	ஒ 	 க்கிய	ேகாத்திரமான	அதீ	கிைளையச்
ேசர்ந்தவர்.

�����-மக்காவில்	 ைறஷி	ேகாத்திரத்தில்	ேதான்றியவர்.	ெப ம்	ெசல்வந்தர்.
அவ ைடய	வியாபாரப்	ெபா ள்கைள	ெப மானார்	விற்பைன	ெசய்
இலாபத்ைதப்	பங்கிட் க்	ெகாண்டனர்.	அவர்	இ ைற	தி மணம்
ெசய் ெகாண் 	வாழ்க்ைக	நடத்தினார்.	 ந்திய	கணவன்மார்கள்	இ வ ம்
இறந் விட்டனர்.	எத்தைனேயா	 ைறஷித்	தைலவர்கள்	அவைரத்	தி மணம்
ெசய் 	ெகாள்ள	 ன்வந்தனர்.	அவர்	வி ம்பவில்ைல.	நாயகம்	அவர்களின்
கண்ணியம்,	ேநர்ைம,	ெசால்	உ தி	ஆகியவற்ைற	அறிந் 	அவர்கைள	மணந்
ெகாண்டார்.	தம் ைடய	ெசல்வத்ைத	ெப மானார்	அவர்களின்	ெபா ப்பிேல
ஒப்பைடத் 	வாரி	வழங்கினார்.	இன் கத்ேதா 	இல்லறம்	நடத்தினார்.
அவர்க க் 	காசீம்,	அப் ல்லாஹ்,	தாஹிர்	ஆகிய	 ன் 	ஆண்	மக்க ம்,
ைஸனப்,	 ைகயா,	உம் ல் ம்,	பாத்திமா	ஆகிய	நான் 	ெபண்மக்க ம்
பிறந்தனர்.	ஆண்மக்கள்	 வ ம்	இளம்ப வத்திேலேய
இறந் விட்டனர்.பிராட் யார்	ெப மானார்	அவர்க டன்	இ பத்ைதந்
ஆண் கள்	வாழ்ந் ,	தம்	64-வ 	வயதில்	இறப்ெபய்தினர்.

������	�����	�����-������	��������������,	உஹத்
ேபாரில்	ேபார்	 ரிந்தார்.	பின்னர்,	மதீனா	ெசன் 	ெப மானார்	அவர்களின்	கரம்
பற்றி	இஸ்லாமாகி,	மன்னிப் ப்ெபற் ,	அயல்நா க க் த்	தைலைம	வகித் ச்



ெசன் 	ெவற்றிெபற்றார்.	ேபாைரத்	தவிர	ேவ 	எதி ேம	கவனம்	ெச த்தாதவர்.

��������	����������	-	������	���������	����:
ஹம்ஸாவின்	தங்ைக.

����	�����	�����-இவர்	மதீனாவில்	ஒளஸ்	ேகாத்திரத்	தைலவர்.
இஸ்லாத்	ைதத்	த வியவர். தர்க ைடய	 ேராகத் க் 	வ ந்தி,
அவர்க ைடய	ேவதக்	கட்டைைள	அ சரித் ,	சமாதான	தீர்ப் 	வழங்கினார்.

���������-இவர்	தந்ைத	 தக்கிைளயின்	தைலவர்.	ைகபர்	ேபாரில்
இவ ைடய	தந்ைத ம்	கணவ ம்	இறந்தனர்.	ஆதரவற் 	இ ந்த	இவைர
ெப மானார்	மணந் ெகாண்டனர்.	இதனால்	 தர்களின்	பைகைம	மா ம்	எனக்
க தினார்கள்.

�������	������-இவ ைடய	தந்ைத	அக்கினிைய	வணங் பவர்.	அவர்
கிறிஸ் வ	வணக்க	 ைறயால்	கவரப்பட்டார்.	கிறிஸ் வப்	பாதிரி	ஆதரவில்
இ ந்தார்.	அவர்	இறந்த ம்,	அவர்	 றியப 	நபிகள்	நாயகத்ைதத்	ேத 	வந்தார்.
வழியில்	கல்பிக்	 ட்டத்தினர்	இவைர	ஒர்	 தரிடம்	அ ைமயாக	விற் விட்டனர்.
300	ேபரீச்சம்	நாற் கைள ம்,	40	அ ன்ஸ்	தங்கத்ைத ம்	ெப மானார்
ெகா த் 	இவைர	மீட்டனர்.	அகழ்ப்ேபாரில்	இவ ைடய	ஆேலாசைனப்ப ேய
அகழ்ெவட் னார்.	ெப மானார்க் 	இவரிடம்	பிரியம்	அதிகம்.

�����	������	�����-இவர்	ெப மானார்	அவர்களின்	மாமி	மகள்:
(அதாவ 	அப் ல்	 த்தலிபின்	ேபத்தி)	அ ைமயிலி ந் 	வி தைல	ெசய்யப்பட்ட
ஸ்ை◌ க் 	ெப மானார்	இவைர	மனம்	ெசய் 	ைவத்தனர்.	ஓர்	ஆண் க் ப்
பின்	இவர்கள்	மணவாழ்க்ைக	இன்பகரமாக	இல்லாததால்,	மணவிலக் ச்ெசய்
ெகாண்டனர்.	அதன்பின்,	ஸ்ை◌னைபப்	ெப மானார்	அவர்கள்
மணந் ெகாண்டனர்.

����������- ப்ெபயர்	ஸ்சிராக்கா	இப் 	மாலிக்,	ெப மானார்
அவர்க ம்,	அ பக்க ம்	மக்காவிலி ந் 	 றப்பட் ச்	ெசன்றேபா ,	பரி
ெப வதற்காக	அவர்கைளத்	ேத ச்	ெசன்றவர்	இவர்.	ஹ?ைனன்	ேபா க் ப்
பின்னர்	இஸ்லாத்ைதத்	த வினார்.

��������	�����	�������-இவர்	கதீஜா(ரலி)	அவர்களின்	சேகாதரர்.
அவ்வா க் ம்	ஸ்பிய்யா க் ம்	மகனாவார்.	பலேபார்களில்	கலந் ெகாண்
வீரப்ேபார்	 ரிந்தவர்.	அ பக்கர்	(ரலி)	அவர்களின்	மகளார்	அஸ்மாைவத்	தி மணம்
ெசய்தவர்.



��������-கதிஜாப்	பிராட் யாரின்	சேகாதரர்	மகன்.	இவர்	இ வைர
அைழத் க்ெகாண் 	கஃபா க் ச்	ெசன் 	பகிஷ்கார	அறிவிப்ைபக்
கிழித்ெதறிந் விட் 	ெப மானார்	 தலானவர்கைளப்	பள்ளத்தாக்கிலி ந்
மீட் வந்தார்.

������	�����	�����-இவர்	 ைறஷித்தைலவர்களில்	ஒ 	அறிவாளி.
பத் ப்ேபாரில்	கலந் ெகாண் 	சிைற	பி க்கப்பட் ,	இழப் த்ெதாைக	ெகா த்
மீண்டவர்.	பின்னர்,	ெப மானார்	அவர்களிடம்	ஹ’ைதபிய்யாவில்	உடன்ப க்ைக
ெசய் 	ெகாள்வதற்காக	 ைறஷிகளின்	சார்பாக	வந்த	 தர்,	பிற 	இவர்
இஸ்லாத்ைதத்	த வினார்.

�����	������	����-இவ ம்,	இவர்	கணவ ம்	 ஸ்லிமாகி,	அபிசீனியா
ெசன்றனர்.	அங்ேக	கணவர்	இறந் விட்டார்.	இவ ைடய	திக்கற்ற	விதைவ
நிைலையக்	கண் ,	ெப மானார்	அவர்கள்	தி மணம்	ெசய் 	ெகாண்டனர்.

�����- ைறஷிகள்	அணியில்	உஹத்	சண்ைடயில்	ெகா 	பி த்தவர்.	அவர்
சவால்விட்டதன்	காரணமாக,	அலியின்	வா க் 	இைறயானார்.

������	�����	�����-மக்காவின்	 ற் ப் றத்தில்	வாழ்ந் வந்தவர்.
இவர்	மக்கா க் 	வந்தேபா 	ெப மானார்	அவர்கள்	ஒதித்	ெதா தைதக்	ேகட்
உணர்ச்சி	ேமலிட் 	 ஸ்லிமானார்.

�������-இவர்	ப 	ஆமிர்	ேகாத்திரத்ைதச்	ேசர்ந்தவர்	நாயகம்	அவர்களின்
வாக் 	வன்ைமையக்	கண் 	வியந் ,	பைகவர்கைள	ஒழிக்க	தாம்
ைண ரிந்தால்,	தமக் த்	தைலைமப்பதவி	கிைடக் மா	என	ேபரம்	ேபசினார்.

��������-நபிகள்	நாயகம்	அவர்கள்-	கதீஜா(ரலி)	அவர்களின்	அன்
மகளாவார்.	இவ க் ப்	பல	ெபயர்கள்	உண் .	 வர்க்கத்தின்	ேபரரசி	என்
அைழக்கப்பட்டவர்.	தம்	தந்ைதக் 	உண்டான	இன்னல்கைள	ேநரில்	கண்
வ ந்தியவர்.	இவ ைடய	15-வ 	வயதில்	அலிக் ம்	இவ க் ம்	தி மணம்
நிகழ்ந்த .	இ வ ம்	எளிய	வாழ்க்ைக	நடத்தினர்.	நாயகம்	அவர்களின்	பிரி
தாளாமல்,	இர 	பகலாக	அ ,	ஆ 	மாதங்க க் ப்	பிற 	29-வ 	வயதில்
இறந் விட்டார்.

������	������-மிஸ் 	நாட் 	கிறிஸ் வ	மதத்தைலவர்	 ெகளகிஸ்,
ெப மானா க் ப்	பரிசாக	அ ப்பிைவத்த	இரண் 	ெபண்களில்	ஒ வரான
இவைரப்	ெப மானார்	மணம்	 ரிந் ெகாண்டனர்.



��������	�����	���-இவர்	 ைறஷிகளில்	ஒ வர்.	இவர்
இஸ்லாத்ைதத்	த வவில்ைல	எனி ம்,	மனிதாபிமான	உணர்ச்சிேயா ,	தம்	மக்கள்
இ வ டன்	சில	நாட்கள்	ெப மானா க் ப்	பா காப்பாக	இ ந்தார்.

����	�����	�����-இவர்	ஹாஷிமின்	ெகாள் ப்ேபரர்	அர்க்கம்
இல்லத்தில்,	ெப மானாரின்	இஸ்லாமியப்	பிரச்சாரம்	நிக ம்ேபா 	இவர்
இஸ்லாத்ைத	த வினார்.	அ வைர	வந்தி ந்த	தி க் ர்ஆன்	வசனங்கள்	யா ம்
இவ க் 	மனனமாக	இ ந்தன.	யத்ரி க் ,	இஸ்லாத்தின்	பிரச்சாரத்திற்காக,
இவைரப்	ெப மானார்	அ ப்பிைவத்தார்கள்.

������-����������	அவர்களின்	ேதாழர்களில்	ஒ வர்.	அம் 	எய்வதில்
வல்லவர்.	ைஹபர்	ேபாரின்	 வில்	 தப்ெபண்	அளித்த	வி ந்தில்	நஞ் 	கலந்த
இைறச்சிைய	உண் 	உயிர்	 றந்தார்.

������-ெதா ைகக் 	அைழப்ெபாலி	 ழங்க,	 தன் தலில்
நியமிக்கப்பட்டவர்.	இவர்	நீக்ேரா	இனத்தவர்.	இவ ைடய	தந்ைத	ரபாஹ்,
அபிசீனியாவிலி ந் 	பிலால்	அ ைமயாகப்	பி க்கப்பட் 	மக்கா க் 	ெகாண்
வரப்பட்டார்.	மிக ம்	 ன் ற்றவர்.	அ பக்கர்(ரலி)	இவைர
அ ைமத்தைளயிலி ந் 	வி வித்தனர்.	இவர்	இ திவைர	நா	...ம்	அவர்கள்
ஊழியத்திேலேய	இ ந்தார்.

������	�����	�����-இவர்	 லா	 ட்டத்தின்	தைலவர்.
ெப மானாரிடம்	அபிமானம்	ெகாண் 	 ைறஷிகளின்	நடவ க்ைககைள
அவ்வப்ேபா 	ெதரிவித் க்ெகாண் ந்தவர்.

�����-அ தாலிப்	அவர்களின்	 ன்றாவ 	மகன்.	அலி	அவர்களின்
தைமயனார்.	 ைறஷிகளின்	ெகா ைமகைளச்	சகியாமல்,	அபிசீனியா க் ச்
ெசன்ற	 ஸ்லிம்கைள,	தங்களிடத்தில்	ஒப்பைடக்கேவண் ம்	என் 	 ைறஷிகளில்
சிலர்	அபிசீனியா	அரசரிடம்	ெசன் ,	இஸ்லாத்ைதப்பற்றி ம்	ெப மானாைரப்
பற்றி ம்	ேகாள்	 ட் னார்.	அப்ெபா 	ஜஃபர்	அங்ேக	ெசன் ,	ெப மானாரின்
ெப ைமையக் றி,	எதிரிகளின்	 ழ்ச்சிககைள	 றிய த்தவர்.

����	�����	������-கிறிஸ் வக்	 ம்பத்தில்	பிறந்தவர்.	இவர்
சிைறப்பி க்கப்பட் ,	சிரியாவில்	ஹகீம்	இப் 	ஹிஷாமிடம்	அ ைமயாக
விற்கப்பட்டார்.	ஹகீம்	தம்	மாமி	கதீஜா	நாச்சியாரிடம்	ைஜைத	அன்பளிப்பாகக்
ெகா த்தார்.	அவர்	ெப மானார்	அவர்களிடம்	ஊழியத் க்காக	வந்தார்.
அப்ெபா 	அவ க் 	வய 	பதிெனட் .	ெப மானார்	அவர்கள்
அ ைமயிலி ந் 	அவைர	வி வித் விட்டனர்.	அவர்	இ திவைர	ெப மானார்



அவர்க டேனேய	இ ந்தார்.	அ ைமகளில்	இவேர	 தலாவதாக	இஸ்லாத்ைதத்
த வியவர்,	ைஜ ைடய	மகனார்	உஸாமா	 கழ்	மிக்க	இரா வத்	தளபதியாக
விளங்கினார்.

�����-இவர்	அப் ல்	 த்தலிபின்	கைடசி	மகள்.	நாயகம்	அவர்களின்	சிறிய
தந்ைத.	சிறந்த	ேபார்	வீரர்.	“இஸ்லாமிய	சமயச்சிங்கம்”	என்ற	 கழ்	ெபற்றவர்.
உஹத்	ேபாரில்	உயிர்	 றந்தார்.

�����-நாயகம்	அவர்க க் ப்	பா ட் 	வளர்த்த	ெசவிலித்தாய்.

�����	����������-இவர்	தந்ைத	உமர்(ரலி)	அன்ைன	ைஜனப்.	சேகாதரர்
அப் ல்லாஹ்	இப் 	உமர்.	இவைர	 தலில்	 ைனஸ்	 தாபா க்
மண த்தனர்.	 ைறஷிகளின்	ெகா ைம	தாளா 	இ வ ம்	அபிசீனியா
ெசன் 	தி ம்பினர்.	பத் ேபாரில்	 ைனஸ்	ப காயம்	அைடந் 	இறந்தார்.
அதன்பின்,	இவைர	அண்ணல்நபி	அவர்கள்	மணந் ெகாண்டனர்.

������	�����	���	�����-இவர்	அ 	அமீர்	மகன்.	உஹத்	ேபாரில்
கலந் 	தம்	தந்ைதக் 	எதிராகப்	ேபார்	 ரிந் ,	எதிரிகள்	பலைரக்	ெகான்றார்.
பின்னர்	இவ ம்	ெகால்லப்பட்டார்.

�������	�����	������-மதீனாவில்	பிறந்த	சிறந்த	கவிஞர்,
இஸ்லாத்ைதத்	த வி,	ெப மானா க் 	ஒத் ைழப் 	நல்கினார்.	120	ஆண் கள்
வைர	வாழ்ந்தார்.

������-மக்காவின்	மீ 	பைடெய க்க	உத்ேதசித்தி ந்த	இரகசியச்
ெசய்திைய	ஸாரா	என்ற	ெபண்	 லம்	 ைறஷிக க் 	எ தி	அ ப்பியவர்.
ஆனால்	அ 	உடன யாகக்	கண் பி க்கப்பட்ட .	பின்னர்	ெப மானாரால்	இவர்
மன்னிக்கப்ெபற்றார்.

������-அ ஸ்சிப்யானின்	தந்ைத.	பைகவர்களின்	தாக் 	தலிலி ந்
ெப மானாைரக்	காப்பதற்காக,	அவர்க க் ம்	 ைறஷிக க் ம்	மத்தியின்
நின்றார்.	பல	ப திகளிலி ந் 	வீசப்பட்ட	கத்திகளினால்	தாக் ண் 	உயிர்
றந்தார்.

������-இவர்	இஸ்லாத்தின்	ெகா ய	விேராதியாக	இ ந்தவர்.	உத்பா
இப் ராபி	ஆவின்	மகள்,	அ ஸூப்யாவின்	மைனவி.	மக்கா	ெவற்றிக் ப்பின்
இஸ்லாத்ைதத்	த வி,	ெப மானாரின்	ெப ந்தன்ைமயால்	மன்னிப் ப்ெபற்றவர்.



ஆவியா	இவ ைடய	மகன்.

������-இவர்	மிக ம்	ெகளரவமான	ஹாஷிம்	ேகாத்திரத்தாரின்	ெந ங்கிய
உறவினர்.	 ைறஷிகளின்	பகிஷ்காரத்ைதக்	க தி,	இரகசியமாக	உண ,
தானியங்கள்	 தலியவற்ைற	நாயகம்	அவர்கள்	வீட் க் 	அ ப்பிைவத்தவர்.

������	�����	������-இவர்	கதீஜா	(ரலி)	அவர்களின்	ஒன் விட்ட
சேகாதரர்.	இப்ராஹீம்	(அைல)	அவர்களின்	மார்க்கத்ைத	ஆராய	 ற்பட் ,	ெவற்றி
ெபறாமல்	ேவத	 ல்கைள	நன் 	கற் 	உணர்ந் 	 ய	வாழ் 	வாழ்ந்தவர்.

�����-இவர்	நீக்ேரா	அ ைம.	தமக் 	வி தைல	கிைடக் ம்	என்ற
வாக் தியின்	ேபரில்,	ஹம்ஸாைவக்	ெகான்றார்.	மக்காைவப்	ெப மானார்
ெவற்றி	ெகாண்ட ம்	தமக் 	மன்னிப் க்	கிைடக்கா 	என் 	தாயி க் த்	தப்பி
ஓ னார்.	பின்னர்	மதீனா	வந் 	ெப மானாரிடம்	மன்னிப் க்ேகாரினார்.	அவர்
கத்ைத	ஏறிட் ப்பார்க்காமல்,	ெப மானார்	மன்னித்தார்கள்.

			

	



	������	������	�������	�������
		☐	மக்காவில்	 ைறஷி	ேகாத்திரப்பிர கர்	அப் ல்	 த்தலிப்	அவர்க க் ப்
பத் 	ஆண்மக்கள்	பிறந்தனர்.	அவர்க ள்	கைடசி	மகன்	அப் ல்லாஹ்	அவர்கள்.
இவர்கள்	கி.பி.545ஆண் ல்	பிறந்தார்கள்.

☐	 ைறஷி	ேகாத்திரத்தில்	பிறந்த	உைஹப்,	யத்ரிப்பிலி ந் 	மக்கா க் க்
ேயறி	வசித் 	வந்தனர்.	அவ ைடய	அண்ணன்	வஹப்.	அவ க் 	ஒ 	மகள்

ஆமினா,	அழ ம்	 ணநல ம்	ஒ ங்ேக	அைமந்தவர்.

☐அந்த	ஆமினாைவ,	தம்	மகன்	அப் ல்லாஹ் க் த்	தி மணம்	ெசய்
ைவத்தார்	அப் ல்	 த்தலிப்.

☐	கி.பி.570-ம்	ஆண் ல்	அப் ல்லாஹ்	இறந் விட்டார்.

☐	அப்ெபா 	அவ ைடய	அ ைம	மைனவி	ஆமினா	ஆ மாதக்	கர்ப்பவதியாக
இ ந்தார்.

☐	கி.பி.571-ஆம்	ஆண் 	ஏப்ரல்	மாதம்	20-ந்ேததி,	திங்கட்கிழைம	ஆமினா
நாச்சியார்	அழகான	ஆண் ழந்ைத	ஒன்ைறப்	ெபற்ெற த்தார்.	(இதற் ச்	சரியான
அர 	மாதம்	ரபீ ல்	அவ்வல்,	பன்னிரண்டாம்	ேததி	(யாைன	வ டம்))

☐	தமக் ப்	ேபரன்	பிறந்தி ப்பைத	அறிந்த ம்	பாட்டனார்	அப் ல்	 த்தலிப்
மிக ம்	மகிழ்ச்சி ற்றார்.	உடேன	அவர்	 ழந்ைதையக்	கஃபா க் 	எ த் ப்ேபாய்
நன்றி	ெச த்தி	இைறவைனத்	ெதா தார்.

☐	 ழந்ைதக் 	' ஹம்ம '	என் 	ெபயர்	 ட் னார்.

☐	 ழந்ைதையக்	கண் 	மகிழ	வந்த	உறவினர்கள்,'நம்நாட் ல்	இத்தைகய
ெபயைர	யா ம்	ைவப்ப 	இல்ைலேய!	நீங்கள்	ஏன்	உங்கள்	ேபரக் ழந்ைதக்
‘ ஹம்ம ’	என் 	ெபயர்	 ட் யி க்கிறீர்கள்”	என் 	ேகட்டனர்.

☐	“என்	ேபரன்	ெப ைம ம்	 க ம்	ெபற் த்	திகழேவண் ம்	என்ப 	என்	ஆைச.
அதனால்தான்	அவ்வா 	ெபயர்	ைவத்ேதன்”	என்றார்	அப் ல்	 த்தலிப்.

☐	அந்தக்	 ழந்ைத	வளர்ந் 	ெபரியவர்களாகி,	நபிகள்	நாயகம்	ஆனார்கள்.



☐	 ஹம்ம 	என் ம்	அர ச்ெசால்,	 க க் ம்	ெப ைமக் ம்	உரியவர்	என் ம்
ெபா ைளக்	 றிப்பதா ம்.

	

			ஃஃஃ
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		ெப மானார்	அவர்களின்	 ழந்ைதப்	ப வம்	பாட்டனார்	 த்தலிப்	அவர்களின்
ஆதரிப்பில்	இ ந்த .

அப் ல்	 த்தலிப்	அவர்களின்	உடல்	 ைமயால்	நலிந் ,	தளர்ந்த .

தாம்	உயிேரா க் ம்	ெபா ேத,	 ழந்ைதையத்	தக்க	பா காப்பில்	விட் விடக்
க தினார்.	அதற்காக	தம் ைடய	 தல்வர்கைள	அைழத் 	ஆேலாசித்தார்.

அப்ெபா ,	 தலாவதாக	அ லஹப்,	அக் ழந்ைதயின்	பராமரிப்ைப	தாம்
ஏற் க்ெகாள்வதாகக்	 றினார்.

“நீேயா	பணக்காரன்,	க ன	உள்ளம்	உைடயவன்;	தாய்	தந்ைதயற்ற	இக் ழந்ைதைய
மகிழ்ேவா 	வளர்க்க	உன்னால்	இயலா ”	என் 	 றிவிட்டார்	அப் ல்	 த்தலிப்.

ஹல்ரத்	அப்பாஸ்	தாம்	வளர்ப்பதாகக்	 றினார்.

“உனக் க்	 ழந்ைதகள்	அதிகம்.	அவற்ேறா 	இக் ழந்ைதைய	எவ்வா
ஆதரிக்க	இய ம்?”	என் 	 றிவிட்டார்.

இ தியாக,	அ தாலிப்	அவர்கள்,”	நான்	பணக்காரன்	அல்லன்	எனி ம்
இக் ழந்ைதைய	வளர்க் ம்	நற்காரியத் க் 	நான்	த தியானவன்	என்
நீங்கள்	க தினால்,	நான்	மனப் ர்வமாக	அப்ெபா ப்ைப	ஏற் க்ெகாள்கிேறன்”
என	மிகப்	பணிேவா 	ேவண் க்ெகாண்டார்.

அைதக்ேகட்ட ம்,”	இதற் 	நீ	ெபா த்தமானவன்	என்பதில்	சிறி ம்	ஐயம்
இல்ைல.	ஆயி ம்	அந்தக் ழந்ைதேய	அைதத்	தீர்மானிக்கட் ம்”	என் 	 றி,
ெப மானார்	அவர்கைள	அ கில்	அைழத் ,	“அ ைமக்கண்மணிேய!	எனக்ேகா
வயதாகிவிட்ட .	உட ம்	தளர்ந் விட்ட .	இனி	அதிக	நாட்கள்	உயிேரா
இ க்கமாட்ேடன்.	ஆகேவ,	நம்	 ம்பத்தவர்களான,	இவர்கள்	உம்ைமப்
பராமரிக் ம்	ெபா ப்ைப	ஏற்கத்	தயாராயி க்கின்றனர்.	இவர்களில்	எவ டன்
இ க்க	நீர்	வி ம் கிறீர்?”	என் 	ேகட்டார்	 தியவர்.

ன்சிரிப் த்	தவழ,	அ தாலிப்	அவர்கள்	ம யில்	ேபாய்	உட்கார்ந்தார்கள்
ெப மானார்:



உடேன	அப் ல்	 த்தலிப்	கண்களில்	நீர்	த ம்ப,	தம்	மகைன	ேநாக்கி,”
அ தாலிேப	தாய்	தந்ைதயற்ற	இக் ழந்ைதக் ப்	ெபற்ேறாரின்	அன் ம்,	பாச ம்
இன்ன 	என் 	ெதரியா .	ஆைகயால்,	இக் ழந்ைதைய,	ஒ 	 ைற ம்	இன்றி,
மகிழ்ேவா 	வளர்த் 	வ வாயாக!”	என்றார்.

அதன்பின்	சில	நாட்களில்	அப் ல்	 த்தலிப்	மனஅைமதிேயா 	காலமானார்கள்.

	



	2.	����������	��������
		அ தாலிப்	அவர்களின்	ஆதரிப்பில்	ெப மானார்	அவர்கள்	வளர்ந் 	வந்தார்கள்.
தம் ைடய	பிள்ைளக க் ம்	ேமலாக	ெப மானார்	அவர்கைள	அன்ேபா
ேநசித்தேதா ,	இைணபிரியாமல்	கவனித் க்ெகாண்டார்.	 ங் ம்ேபா 	 டத்
தம் டேன	 ங்க	ைவத் க்ெகாண்டார்.

ெவளிேய	ேபாவதாயி ந்தால்,	 டேவ	அைழத் ச்	ெசல்வார்.	இவ்வா 	கண் ம்
க த் மாக	இ ந்தைமயால்	ஒ வைர	ஒ வர்	விட் ப்	பிரிவேத	இல்ைல.

	



	3.	������������	���������	�����
		ெப மானார்	அவர்கள்	இளம்ப வத்தில்,	தனித்தி ந் 	சிந்தைனயிேல	ஆழ்ந்
வி வார்கள்.	மற்றப்	பிள்ைளகைளப்	ேபால்	விைளயாட் களிேல	நாட்டம்
ெகாள்வதில்ைல.

ெப மானார்	அவர்களின்	இளம்ப வத்	ேதாழர்கள்	ஒ 	சமயம்	தங்க டன்
விைளயாட	வ மா 	அைழத்தார்கள்.

“மனிதன்	ேமலான	காரியங்க க்காகப்	பைடக்கப்	பட் க்கிறாேன	தவிர,
விைளயாட் க்	காரியங்களில்	ஈ ப வதற்காகப்	பைடக்கப்படவில்ைல”	என் 	 றி
ம த் விட்டார்கள்.
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		இளைமயிேல	அறி க் ர்ைம ம்,	சிறந்த	ஆராய்ச்சி ம்	மிளிர்வதற்கான
அறி றிகள்	ெப மானார்	அவர்களிடம்	நிரம்பக்	காணப்பட்டன.	எந்தக்
கல்விக் டத்திேலா	அல்ல 	எந்தத்	தனி	ஆசிரியரிடத்திேலா	ெப மானார்	கல்வி
பயின்றதில்ைல.

இதனாேலேய	ெப மானார்	அவர்க க் க்	‘கல்வி	கற்காதவர்’	(உம்மி)	என்ற	ெபயர்
உண்டாயிற் .
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		ஒ 	சமயம்,	மக்காவில்	ெகா ய	பஞ்சம்	நிலவிய .	மக்கள்	அைனவ ம்
ன் ற்றார்கள்.

அைத	அறிந்த	அ தாலிப்,	ெப மானார்	அவர்கைள	ஒ 	பரந்த	ெவளிக் க்
ட் க்ெகாண் ேபாய்,	மைழ	ெபய்வதற்காகப்	பிரார்த்தைன	ெசய் மா

ேகட் க்ெகாண்டார்.

அன் ைடேயா ம்	அ ைடேயா மான	எல்லாம்	வல்ல	ஆண்டவன்	ச கத்திேல,
ெப மானார்	மைழ	ெபாழியப்	பிரார்த்தைன	ெசய்தார்கள்.	அப்ெபா
அவர்க க் 	வய 	பத் 	உடேன	மைழ	ெபாழிந்த !	பஞ்சம்	அகன்ற !	நா
ெசழிப்பைடந்த .
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		ெப மானார்	அவர்கள்	ஹல்ரத்	ஹலிமா	அவர்களிடம்	வளர்ந் 	வ ம்ெபா
வய 	 ன் .

ஒ நாள்,	அன்ைன	ஹலிமாவின்	மக்கைளக்	காணாைமயால்,	ெப மானார்
அவர்கள்,	“	அ ைம	அன்ைனேய	என்	சேகாதர்கைளக்	காணவில்ைலேய,
அவர்கள்	எங்ேக!”	என் 	ேகட்டார்கள்.

“மகேன!	அவர்கள்	பகல்	ேநரங்களில்	ஆ கைள	ஒட் க்ெகாண் ேபாய்	ேமய்த் ,
இரவில்	வீ 	தி ம் வார்கள்”	என் 	 றினார்	ஹலிமா.

“தாேய!	அந்த	ேவைலையச்	ெசய்வதற் 	எனக் த்	த தி	இல்ைலயா?”	எனக்
ேகட்டார்கள்	ெப மானார்.

ம நாள்	 தல்,	ெப மானா ம்	மற்ற	பிள்ைளகேளா 	ஆ 	ேமய்த் 	வந்தார்கள்.

ஹல்ரத்	ஆதம்	அைலஹிஸ்ஸலாம்	அவர்களின்	காலம்	 தல்	நபிமார்கள்	ஆ
ேமய்த் 	வந்தி க்கின்றனர்.

ன்னர்	ேதான்றியி ந்த	நபிமார்களிடம்	உள்ள	இந்த	அம்சம்	ெப மானார்
அவர்களிட ம்	அைமயப்ெபறேவண் ம்	என்ப 	ஆண்டவன்	கட்டைள	ேபா ம்!
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		ஒ சமயம்	வியாபாரத்தின்	ெபா ட் ,	ஷாம்	ேதசத் க் ப்	 றப்படத்
தீர்மானித்தார்கள்	அ தாலிப்.

அப்ெபா ,	ெப மானார்	அவர்கள்	தம்ைம ம்	உடன்	அைழத் ச்	ெசல் மா
ேகட் க்ெகாண்டார்கள்.	அப்ெபா 	அவர்க க் 	வய 	பன்னிரண் .

அ தாலிப்	ம க்காமல்	ெப மானாைர ம்	 ட் க்ெகாண் 	வியாபாரக்
ட்டாத்தா டன்	ஷாம்	ேதசத் க் ப்	 றப் ட் ச்	ெசன்றனர்.

அந்தக்	கிறிஸ் வத்	 றவி	ேவதங்கைளக்	கற் ,	அறிந் ,	ஆராய்ந்தவர்.
எதிர்காலத்தில்	தீர்க்கதரிசி	ஒ வர்	ேதான் வார்	என்பைத ம்	அவ்வா
ேதான் வதற்கான	அறி றிகைள ம்,	அவ்ேவதங்களில்	 றிப்பிட் ந்தைத	அவர்
நன் 	அறிந்தி ந்தார்.

ெப மானாரிடம்	அந்தத்	 றவி	உைரயா ம்ெபா ,	அவர்க ைடய
கத்ேதாற்றத்ைத ம்,	அறி க் ர்ைமைய ம்,	கனிவான	ெசாற்கைள ம்	கண்

வியப் ற்றார்.

“அ தாலிப்	அவர்கேள!	இப்	பாலகைர	கவனமாகப்	பார்த் க்	ெகாள்வீராக	இவர்
அேரபியாவின்	ேபெராளி	ஆவார்.

“அேரபியாவி ள்ள	விக்கிரக	வழிபாட்ைட,	அ ேயா 	அகற் பவர்	இவர்!

“ஹல்ரத்	ஈஸா	நபி	அவர்களின்	 ன்	அறிவிப் ப்ப ,	ஆண்டவனால்	இ தியாக
அ ப்பப்பட் ள்ள	நபி	இவர்கேள!

“இவர்க க் 	 தர்களினால்	எந்த	இைட க ம்	உண்டாகாமல்	கவனமாகப்
பா காத் 	வ வீராக”	என் 	 றினார்	கிறிஸ் வத்	 றவி.

அதிலி ந் ,	அ தாலிப்,	ெப மானாைர	 ன்னி ம்	பன்மடங் 	கவனமாகப்
பா காத் 	வரலானார்.
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		ெப மானார்	அவர்கள்	ஹல்ரத்	அ தாலி ன்	ஷாம்	ேதசத் க் ப்	பயணமாகச்
ெசன்ற	ெபா 	ஆண்டவ ைடய	ெப ைமைய ம்	வல்லைமைய ம்	காட்டக் ய
பல	அரிய	காட்சிகள்	ெப மானா க் 	நன் 	 லப்பட்டன.

மைலகள்,	கா கள்,	ஆ கள்,	ஏரிகள்	ஆகியைவப்	ெப மானார்	அவர்களின்
உள்ளத்தில்	என் ம்	அகலாத	ஓர்	உண்ைமைய	உணர்த்தின	என்ேற	 றேவண் ம்.

“ஆண்டவன்	ஒ வன்	இ க்கின்றான்”	என்பைத	எண்பிக் ம்	வைகயில்
இவற்ைறெயல்லாம்	 ட் க்காட் ,	“இத்தைகய	ெபா ள்கைள	எல்லாம்	பைடத்த
யார்?	அவ ைடய	உண்ைமைய	இந்தப்	ெபா ள்கள்	உணர்த்தவில்ைலயா?”	என்
ெசால்வார்கள்,	ெப மானார்	அவர்கள்.
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		அேரபியாவில்	 ைறஷி	வம்சத்தா க் ம்,	ைகஸ்	வம்சத்தின க் ம்	ெபரிய
சண்ைட	நடந்த .	இச்சண்ைடயில்	 ைறஷி	இனத்தவர்	அைனவ ம்
ஈ பட் ந்தனர்.

இச்சண்ைடக் 	அ தாலிப்	அவர்க ம்	ெசல்ல	ேவண் யதாயிற் .	ெப மானார்
அவர்க ம்	உடன்	ெசன்றார்கள்.

சண்ைடேயா	ெவ 	உக்கிரமாக	நிகழ்ந்த .	 தலில்	 ைறஷி	இனத்தார்	ெவற்றி
ெபற்றனர்.	அ த் 	ைகஸ்	இனத்தவர்	ெவற்றி	ெபற்றனர்.	 வில்	இ 	தரப்பா ம்
சமாதானம்	ஏற்ப த்திக்	ெகாண்டனர்.

சண்ைடயின்ேபா 	ெப மானார்	அவர்கள்	அங்ேக	இ ந்தேபாதி ம்	அதில்
அவர்கள்	ஈ படவில்ைல.	அவர்க க் 	அப்ெபா 	வய 	பதினான் !

இத்தைகய	சண்ைடகள்	நாட் ல்	அ க்க 	நிகழ்ந் 	வந்ததால்,	ெகாைலகள்,
ெகாள்ைளகள்	ெப கி,	அதனால்	பல	 ம்பங்கள்	அழிந் 	ேபாயின;	எனேவ
இைவ	தைலவர்கள்	பல க் 	ேவதைனைய	உண்டாக்கின.	ஆைகயால்	இனி
இத்தைகய	சண்ைடகள்	நிகழாமல்	இ ப்பதற்காக	அவர்கள்	ஒ 	சங்கத்ைத
நி வி,	ஓர்	உடன்ப க்ைகைய	உ வாக்கினார்கள்;	அதில்	கீழ்க்கா ம்	ஐந்
நிபந்தைனகள்	 க்கியமானைவ:

1.	தீய	நடவ க்ைகைய	ஒழிக்கேவண் ம்.

2.	மக்கள்	அைனவ ம்	அச்சமின்றி	வா மா 	ெசய்யேவண் ம்.

3.	வழிப்ேபாக்க க் த்	ேதைவயான	வசதிகைளச்	ெசய் 	தரேவண் ம்.

4.	ஏைழ-எளியவர்க க் 	உதவி	 ரியேவண் ம்.

5.	 ன் த் பவைனத்	தண் த் ,	 ன்பப்ப பவ க் ப்	பரிகாரம்
ேத க்ெகா க்கேவண் ம்.

இந்த	உடன்ப க்ைக	நிைறேவ வதற் ப்	ெப மானார்	அவர்கேள	 க்கிய
காரணமாக	இ ந்தார்கள்	என்ப 	 றிப்பிடத்தக்க .
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		இளைம	 தல்	உண்ைம,	வி வாசம்,	நம்பிக்ைக	 தலான	உயரிய	 ணங்கள்
ெப மானார்	அவர்களிடம்	அைமந்தி ந்தன.

உண்ைம	ேப ம்	அவர்க ைடய	 கழ்	எங் ம்	பரவியி ந்த .

நம்பிக்ைகயி ம்	அவ்வாேற	உயர் 	ெபற்றி ந்தார்கள்.

மக்காவி ள்ள	மக்கள்,	ெப மதிப் ைடய	ெபா ள்கைளப்	பா காத் 	ைவக் ம்
ெபா ட் ப்	ெப மானார்	அவர்களிடம்	ெகாண் 	வந் 	ெகா ப்பார்கள்.

அப்ெபா ப்ைப	ெப மானார்	அவர்கள்	மிக	நாணயமாக	நிைறேவற்றினார்கள்.

ஆைகயால்,	“நம்பிக்ைகக் 	உரியவர்”	“உண்ைம	ேப பவர்”	என் ம்	ெபா ள்
பைடத்த	“அல்அமீன்”	“அஸ்ஸாதிக்”	என் ம்	பட்டங்கள்	ெப மானார்	அவர்க க்
வழங்கப்பட்டன.

ெப மானார்	அவர்களின்	பைகவர்கள்	நிந்தித் 	எ திய	கவிைதகளி ம்	 டப்
ெப மானார்	அவர்கைள	“அல்அமீன்”	என்ேற	 றி ள்ளனர்.
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		ெப மானார்	அவர்கள்	இளைமப்ப வத்திலி ந்ேத	பணி ம்,	கனி ம்
உைடயவர்களாகத்	திகழ்ந்தார்கள்.

நலி ற்றவர்கள்,	ஏைழகள்	ஆகிேயா ைடய	 ன்பங்கைளக்	ேகட்பதற்
அவர்களின்	கா கள்	எப்ெபா ம்	தயாராயி க் ம்.	உள்ளம்	ெநகிழ்ந் 	உதவி
ரிவார்கள்.

ெத வில்	நடந் 	ேபா ம்ெபா ,	அவர்கள்	அடக்கத்ேதா 	நடந் 	ெசல்வார்கள்.
அவர்கள்	ேபா ம்ேபா ,	உண்ைம ம்	ேநர்ைம ம்	உைடய’	‘அல்	அமீன்	அேதா
ேபாகிறார்கள்	என் 	 ட் க்காட் 	மக்கள்	ஒ வ க் 	ஒ வர்
ேபசிக்ெகாள்வார்கள்.

ெபா ள்	வாங் வதற்காகப்	ெப மானார்	அவர்கள்	கைடக் ப்	ேபா ம்ெபா ,
வழியில்	இ க் ம்	ஏைழ	எளியவர்களின்	வீட் க்	கதைவத்	தட் ,	“ ஹம்ம
கைடக் ப்ேபாகிறார்,	உங்க க் த்	ேதைவயான	ெபா ள்கைளச்	ெசால் ங்கள்,
வாங்கி	வ கிேறன்”	என் 	 வார்கள்.	அவர்கள்	ெசால் ம்	ெபா ள்கைள
அவ்வாேற	வாங்கி	வந் 	த வார்கள்.
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		மக்காவி ள்ள	 ைறஷி	இனத்தவர்க க் 	வியாபாரேம	 க்கிய	ெதாழிலாக
இ ந் 	வந்த .

ெப மானார்	அவர்களின்	 தாைதய க் ம்.அ ேவ	ெதாழிலாக	இ ந்த .

ஒ 	வியாபாரிக் 	ேவண் ய	 க்கிய	அம்சங்களான	நம்பிக்ைக ம்	வாக் தி ம்
ெப மானார்	அவர்களிடம்	 ைமயாக	அைமந்தி ந்தன.

அப் ல்லாஹ்	இப் 	அபில்	அம்ஸா	என் ம்	வர்த்தக க் ம்	ெப மானார்
அவர்க க் ம்	சரக் கள்	ெகா க்கல்	வாங்கல்	நைடெபற் க்	ெகாண் ந்த .

ஒ சமயம்,	தமக் 	ேவண் ய	சாமான்கைள	வாங்கிக்	ெகாள்வதற்காக,
ெப மானார்	அவர்களிடம்,	ஒ 	 றிப்பிட்ட	ேநரத்தில்	வ வதாக,	அப் ல்ஹ்இப்
அபில்	அம்ஸா	என்பவர்	 றிச்ெசன்றார்.	ஆனால்,	என்னேவா	மறந் விட்டார்.
காலம்	கடந் 	அங்ேக	ேபான	சமயம்,	ெப மானார்	அவர்கள்	அவ்விடத்திேலேய
அவைர	எதிர்பார்த் 	இ க்கக்	கண்டார்.	எனி ம்	அவரிடம்	ெப மானார்
அவர்க க் க்	ேகாபேமா	வ த்தேமா	உண்டாகவில்ைல.

“எவ்வள 	ேநரமாக	இவ்விடத்திேலேய	இ க்கிேறன்.	எனக் 	கஷ்டத்ைதக்
ெகா த் 	விட் ேர”	என் 	மட் ம்	 றினார்கள்	ெப மானார்	அவர்கள்.
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		ஒ சமயம்,	மக்காவில்	நிகழக்	 யதாயி ந்த	ஒ 	ெபரிய	சண்ைட	ெப மானார்
அவர்களின்	தீர்க்கமான	அறி க்	 ர்ைமயா ம்,	சமாதானத்	 ண் தலா ம்
தவிர்க்கப்பட்ட .

அேரபிய	நா 	 ைமக் ம்	 னிதத்	தலமாகக்	க தப்ப ம்	கஃபா	வின்	மதில்
ப தைடந்த	நிைலயில்	இ ந்த :	மக்கா	வாசிகள்	அைனவ ம்	அக்கட்டடத்ைதப்

ப்பிக்கக்	க தி,	அதன்	ஒவ்ெவா 	ப திைய ம்	ஒவ்ெவா 	 ம்பத்தார்
கட் த்தர	 ன்வந்தனர்;	 னிதத்	தலத்ைதக்	கட் ம்	பர்க்கியத்தில்	எல்லா

ம்பத்தின ம்	பங் 	ெபறேவண் ம்	என்ப 	அவர்கள்	ேநாக்கம்.

அவ்வா 	பல	பிரி களாகக்	கட்டட	ேவைல	நிைறேவறிய .

அக்கட்டடத்தின்	 க்கிய	ப தியில்	ஹஜ ல்	அஸ்வத்	என் ம்	க ங்கல்ைல	நி வ
ேவண் ய	ேவைல	மட் ம்.	எஞ்சியி ந்த .	அைத	நி ம்	பாக்கியம்	தங்க க்ேக
கிைடக்கேவண் ம்	என	ஒவ்ெவா 	 ம்பத்தின்றாம்	ஆைசப்பட்டார்கள்.

அதன்	காரணமாகப்	ெபரிய	கலவரம்	நிகழ	இ ந்த .	அப்ெபா 	 தியவர்
ஒ வர்,	அந்தப்	பிரச்சைன	தீர	ஒ வழி	ெசான்னார்.

“நாைளக்	காைலயில்	கஃபாவின்	வாசல்	வழியாக	 தன் தலில்	யார்	வ கிறாேரா
அவர்	ெசய் ம்	 ைவ	அைனவ ம்	ஒப் க்ெகாள்ளேவண் ம்”	என்பேத	அவ்வழி!

அைத	ஒப் க்ெகாண் 	அைனவ ம்	ெசன் விட்டனர்.

ம நாள்	காைல,	ஆண்டவ ைடய	அ ளால்,	கஃபாவின்	வாசலில்,	ெப மானார்
அவர்கைள	மக்கள்	அைனவ ம்	காண	ேநர்ந்த .	மக்கள்	மகிழ்ச்சிேயா
ஆரவாரஞ்	ெசய்தனர்.

நம்பிக்ைகக் 	உரிய	ெப மானார்	அவர்கள்	ெசய் ம்	 ைவ	நாங்கள்	அைனவ ம்
ஏற் க்ெகாள்கிேறாம்	என	எல்ேலா ம்	ஒேர	 ரலில்	ெசான்னார்கள்.

உடேன	ெப மானார்	அவர்கள்,	அ த்தமான,	அகலமான	ஒ
ணிையக்ெகாண் 	வரச்ெசால்லி,	அதன்	மத்தியில்,	தங்கள்	தி க்கரங்களால்

ஹஜ ல்	அஸ்வைதத்	 க்கி	ைவத்தார்கள்.	பிரச்ைன	உண்
பண்ணிக்ெகாண் ந்த	ஒவ்ெவா 	 ம்பத்திலி ந் ம்	ஒ 	தைலவைரத்



ேதர்ந் 	எ த் ,	அவர்கள்	அைனவைர ம்	அந்தத்	 ணிையச்	 ற்றி ம்
பி த் க்ெகாண் ,	க ங்கல்ைல	நி வ	ேவண் ய	இடத்தில்	அைதத்	 க்கி
ைவக் மா 	 றினார்கள்.	அவர்கள்	அவ்வா 	ெசய்த ம்,	ெப மானார்	அவர்கள்
தங்கள்	தி க்கரங்களால்	ஹஜ ல்	அஸ்வத்ைத	எ த் ,	அதன்	பைழய	நிைலயில்
நி வினார்கள்.

இந்த	நிகழ்ச்சி,	அைனவ க் ம்	தி ப்திைய ம்,	மகிழ்ச்சிைய ம்	அளித்த .
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		மக்காவாசிகள்	அந்தக்	காலத்தில்,	தங்க ைடய	 லதனங்கைளத்	ெதாழில்
ெதரிந்தவர்களிட ம்,	நம்பிக்ைகயான	வர்களிட ம்	ெகா த் ,
ேவற் நாட் க் ப்ேபாய்	வர்த்தகம்	ெசய் ம்ப 	அ ப் வார்கள்.	அதில்
கிைடக்கக் ய	இலாபத்ைத	உரியவர்கள்	பங் 	பிரித் க்ெகாள்வ 	வழக்கம்.

ெப மானார்	அவர்க ம்	இவ்வா 	பங் 	ேசர்ந் ,	வியாபாரம்	ெசய் 	வந்தார்கள்.
வியாபாரத்ைத	அவர்கள்	ேநர்ைமயாக ம்,	சிறப்பாக ம்	ெசய் 	வந்தைமயால்,
மக்கா	 வ ம்	அவர்க ைடய	ெபயர்	பிரசித்தமாயிற் .

	



	15.	��������������	���������
		கதீஜா	பிராட் யார்	மக்காவின்	கண்ணியமான	 ைறஷி	இனத்தில்	ேதான்றியவர்.

இவர்	இ ைற	தி மணம்	ெசய் 	ெகாண் ம்	விதைவயானார்.

ேமன்ைமயான	 ண ம்,	ஒ க்க ம்	உள்ளவர்.	இதன்	காரணமாக
பரி த்தமானவர்	என் ம்	க த் க்ெகாண்ட	தாஹிரா	என் ம்	பட்டத்தால்
அைழக்கப்பட்டார்.

சிறப் 	மிக்க	 ணங்க டன்	ெசல்வ ம்	நிைறந்தவர்.

மக்காவிலி ந் 	வியாபாரத்திற்காக,	ெவளி	நா க க் 	அ ப்பப்ப ம்
சரக் களில்	பாதி	எல்லா	வியாபாரிக ைடய ம்,	ம பாதி	கதீஜாப்
பிராட் யா ைடய ம்	ஆ ம்.

ெப மானார்	அவர்களின்	உயர்வான	பண் கைளக்	ேகள்விப்பட்ட	பிராட் யார்,
அந்தப்	ெபா ப் 	மிக்க	பதவிைய	நாயகத் க்ேக	அளிக்கக்	க தினார்.

பிராட் யார்	தம்	க த்ைதத்	ெதரிவிப்பதற்காக ம்	ேம ம்,	ஷாம்	ேதசத் க் க்
ெகாண் 	ெசல் ம்	வியாபாரப்	ெபா ள்கைள	விற்பைன	ெசய் 	கிைடக் ம்
இலாபத்தில்,	மற்றவர்க க் க்	ெகா ப்பைதக்	காட் ம்	இ மடங் 	இலாபம்
த வதாக ம்	 றி,	ெப மானார்	அவர்களிடம்	ஒ வைர	அ ப்பினார்.

பிராட் யாரின்	க த்ைதப்	ெப மானார்	அவர்கள்,	தங்களின்	ெபரிய	தந்ைத
அ தாலிப்	அவர்களிடம்	 றி,	சம்மதத்ைதப்ெபற் ,	பிராட் யாரின்
வியாபாரப்ெபா ப் கைள	ஏற் க்ெகாண் 	ஷாம்	ேதசத் க் ப்	 றப்பட் ச்
ெசன்றார்கள்.

அவர்கள்	ெகாண் 	ெசன்ற	சரக் கள்	அைனத் ம்,	அதிக	இலாபத் க்
விற்பன்ை◌	ஆயின.	தி ம்பி	வந்த	ெப மானார்	அவர்கள்	விற்பைனத்
ெதாைகைய ம்,	வர 	ெசல க்	கணக் கைள ம்	பாக்கி	சிறி ம்	இல்லாமல்,
கதீஜாப்	ெப மாட் யாரிடம்	ஒப்பைடத்தார்கள்.

அதன் லம்,	ெப மானார்	அவர்களின்	உண்ைம,	ேநர்ைம,	திறைம	ஆகியன
பிராட் யா க் 	 ன்னி ம்	அதிகமாகப்	 லப்பட்டன!
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		ெப மானார்	அவர்களின்	உயர்வான	பண் கைள ம்	சிறப்பான	 ணங்கைள ம்
ேநரி ம்,	பிறர்	வாயிலாக ம்	அறிந்த	கதீஜா	நாயகியார்,	ெப மானார்	அவர்கைளத்
தி மணம்	ெசய் ெகாள்ள	ஆைசப்பட்டனர்.

கதீஜாப்	பிராட் யாரின்	ெசல்வத்ைத ம்,	தாராளத்	தன்ைமைய ம்	அறிந்த	அர ப்
பிர க்கள்	பலர்	ெப மாட் யாைர	மணந் 	ெகாள்ளத்	 	அ ப்பினார்கள்.
அவர்கைள	எல்லாம்	ெப மாட் யார்	நிராகரித் விட்டனர்.

ெப மாட் யார்,	தம்ைமத்	தி மணம்	ெசய் ெகாள் மா ,	ெப மானார்
அவர்களிடம்	நபீலா	என் ம்	ேதாழிையத்	 	அ ப்பிைவத்தனர்.

ெப மானார்	தங்கள்	ெபரிய	தந்ைத	அ தாலிபிடம்	ஆேலாசித் ,	அவர்
சம்மதத்ைதப்	ெபற் 	தி மணத் க் 	இைசந்தனர்.

கதீஜா	நாயகியா க் ம்	ெப மானார்	அவர்க க் ம்	தி மணம்	சிறப் ற
நிைறேவறிய .	ெப மானார்	அவர்க க் 	அப்ெபா 	வய 	இ பத் 	ஐந் :
கதீஜா	நாயகியா க் 	வய 	நாற்ப .
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		ெப மானார்	அவர்க ம்	ெப மாட் யா ம்	தி மணத் க் ப்	பிற ,	இைணந்த
அன்ேபா 	வாழ்க்ைக	நடத்தினார்கள்.

எந்தக்	காரியமாயி ம்	ெப மானார்	அவர்களின்	வி ப்பப்ப ேய	ெப மாட் யார்
நிைறேவற்றி	வந்தனர்.

தம் ைடய	ெசல்வம்	அைனத்ைத ம்	ெப மானார்	அவர்களின்	ஆதிக்கத் க்
அர்ப்பணித் 	விட்டனர்	ெப மாட் யார்.

ெப மானார்	அவர்களின்	 ம்பத்தினைர ம்,	 ட்டாளி	கைள ம்	ெப மாட் யார்
அன்ேபா ,	வரேவற் ,	கனிேவா 	உபசரித் 	அ ப் வார்கள்.

ெப மானார்	அவர்களின்	தி மணச்	ெசய்திையக்	ேகள்வி ற் ,	அவர்க ைடய
ெசவிலித்தாயான	ஹலிமா	நாச்சியார்	மக்கா க் 	வந்தனர்.	அவர்கைள	கதீஜாப்
பிராட் யார்	அன்ேபா 	வரேவற் ,	இனிதாக	உபசரித் ,	சில	நாட்கள்	தங்கள்
இல்லத்தில்	தங்கி	இ க்கச்	ெசய் 	ெகளரவித்தனர்.	அவர்கள்	விைடெபற்
ஊ க் ப்	 றப்ப ம்ெபா 	நாற்ப 	ஆ கைளப்	பரிசாகக்	ெகா த்
அ ப்பினார்கள்.
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		ெசல்வந்தன்-ஏைழ	 தலாளி-அ ைம	என்ற	ேவ பா ன்றி	எல்ேலாரிட ம்	அன் ம்
சமத் வ ம்	ெகாண்ட	இயல் 	உைடயவர்களாக	ெப மானார்	விளங்கினார்கள்.

இந்தச்	சமத் வ	இயல்பினால்,	ெப மானார்	உலகத் க்ேக	வழிகாட் யாகத்
திகழ்ந்தார்கள்.

ேபாரில்	சிைறப்பட்டவர்கைள,	அ ைமகளாக்கி,	அவர்கைளப்	பண்டமாற் ப்
ெபா ள்கைளப்ேபால்	விற்பைன	ெசய்வ 	அர 	நாட் ல்	அந்தக்	காலத்தின்
வழக்கமாயி ந்த .

ஒ 	சமயம்,	சிைறப்பி த் 	அ ைமயான	ைஜ ப் 	ஹாரிதா	என்பவைர	விற்பைன
ெசய்வதற்காகச்	சந்ைதக் க்	ெகாண் 	ெசன்றனர்.	அவைர,	ஹக்கீம்	இப்
ஹஸ்லாம்	என்பவர்	விைலக் 	வாங்கி,	தம்	தந்ைதயின்	சேகாதரி	கதீஜா
நாயகியா க் 	அன்பளிப்பாக	ெகா த்தார்.

கதீஜா	நாயகியாேரா,	அந்த	அ ைமையப்	ெப மானா க் க்
ெகா த் விட்டார்கள்.

“ெப மானார்	அவர்கள்,	உடேன	ைஜைத	அ ைமயிலி ந் 	வி வித் ,	நீர்	இங்ேக
இ க்க	வி ம்பினால்	இ க்கலாம்:	அல்ல 	உம்	வி ப்பம்	ேபால்	 தந்திரமாக
எங்ேக	ேவண் மானா ம்	ேபாகலாம்”	என் 	 றினார்கள்.

அவர்க ைடய	உயர்பண்பால்	உள்ளம்	ெநகிழ்ந்த	ைஜ 	ெப மானார்	அவர்கைள
விட் ப்	பிரிய	மனம்	இல்லாதவராய்	அவர்களின்	கால யிேல	என் ம்
இ ந் விட்டார்.

ைஜ 	அ ைமயான	ெசய்திைய	அறிந்த	அவ ைடய	தந்ைத,	மகைன	வி வித்
அைழத் ப்	ேபாவதற்காகத்	ேதைவயான	ெபா ைள	எ த் க்ெகாண்
ேத வந்தார்.

அவர்	மக்கா	வந்த ம்,	தம்	மகன்	வி தைல	அைடந்த	தகவல்	ெதரியவந்த .
மகைன	தம்ேமா 	வீட் க் 	வ மா 	அைழத்தார்.

“அ ைமத்	தந்ைதேய!	நான்	விற்க ம்	வாங்க ம்	 யாதப ,	ெப மானார்
அவர்களின்	அ ைமயாகி	விட்ேடன்.	ேம ம்,	அவர்களின்	ேமன்ைமக்	 ணங்கள்,



ெபற்ேறாரின்	அன்ைப ம்	ெசாந்த	வீட் ன்	 கத்ைத ம்	மறக்கச்	ெசய் விட்டன!”
என் 	உள்ளம்	கனியக்	 றி,	தந்ைதைய	அ ப்பிவிட்டார்	ைஜ .

அ ைமயாயி ந்த	ைஜைத	 தந்திர	மனிதனாக்கியேதா 	அல்லாமல்,	தம்	ெசாந்த
மாமி	மகள்	ைஜண்ட	நாச்சியாைர ம்	அவ க் த்	தி மணம்	ெசய்
ைவத்தார்கள்	ெப மானார்.

	



	19.	���������	�������
		ஆண்டவன்	ஒ வேன	என்பைத	மறந் ,	மக்கள்	விக்கிரக	வழிபா 	ெசய்வைத
எண்ணி,	எண்ணி	ெப மானார்	அவர்கள்	வ ந் வார்கள்.

அேரபியா	 வ ம்	அக்காலத்தில்	விக்கிரக	ஆராதைன	அதிகமாகப்
பரவியி ந்த .	கஃபாவில்	மட் ேம	360	விக்கிரகங்கள்	நிைறந்தி ந்தன.

ெப மானார்	அவர்கள்	ஒ நா ம்	விக்கிரகங்க க் த்	தைல	தாழ்த்திய
இல்ைல.	தவிர.	அேரபியர்களிடம்	இ ந்த	அறிவற்ற	சடங் கள்,	விழாக்கள்
ஆகியவற்றில்	ஈ ப வ ம்	இல்ைல.

தங்கள்	நாட் ன்	அநாகரீக ம்,	உலகின்	ேகவல	நிைலைம ம்	ெப மானார்
அவர்கள்	உள்ளத்தில்	உ த்திக்ெகாண் ந்தன.

ெபண்களின்	தாழ்ந்த	நிைல ம்,	பச்சிளம்	 ழந்ைதகைள	உயி டன்
ைதத் வி ம்	பரிதாபமான	ெசய்ைக ம்	ெப மானா க் 	மனேவதைனைய
உண்டாக்கிக்	ெகாண் ந்தன.

இவற்ைற	எல்லாம்	எவ்வா 	நீக்கலாம்	என	தனித்தி ந் 	சிந்திப்பார்கள்.

தன்னந்தனியாக	இ ந் ,	சிந்தைனயில்	ஆழ்ந் 	இ ப்ப 	ெப மானார்
அவர்க க் 	மிக ம்	பிரியமா ம்.

சிலசமயங்களில்,	நாயகம்	அவர்கள்	இரண் 	 ன் 	நாட்க க் த்	ேதைவயான
உண ப்ெபா ட்கைள	எ த் க்ெகாண் ,	மக்கா க் 	அ கி ள்ள	‘ஹிரா
என் ம்	 ைகயில்	ேபாய்	இ ந் வி வார்கள்.

ைகயிலி ந்தப ேய	ஆண்டவைனப்பற்றிய	சிந்தைனயி ம்,	வணக்கத்தி ம்
ஈ பட்டவாேற	காலத்ைதக்	கழிப்பார்கள்.

அப்ெபா ,	அங்ேக,	வழி	ெதரியாமல்	வந் 	ேச கின்ற	பயணிக க்
வழிகாட் வேதா ,	ேதைவயான	உதவிகைள ம்	ெசய்வார்கள்.

தங்கள்	நாட்டவைரக்	கீழ்நிைலயிலி ந் 	ேமல்நிைலக் 	உயர்த் மா
ஆண்டவனிடம்	கண்ணி	மல்க,	தைலதாழ்த்தி	ேவண் க்ெகாள்வார்கள்.



இவ்வா 	ெப மானார்	அவர்கள்	ஹிரா	 ைகயிலி ந் 	ஆண்டவைன	தியானித்
வ ம்ெபா 	மன்றெபா ளான	பல	விஷயங்கள்	 லப்பட்டன.	அசரீரி	வாக் கள்
ெவளியாயின.	கனவி ம்	நனவி ம்	பலவிதத்	ேதாற்றங்கள்	ேதான்றலாயின.
கனவில்	கண்டைவ	அைனத் ம்	உண்ைமயாகேவ	ஆயின.

	



	20.	�����	���������	-	“��������!”
		ஒ 	சமயம்	ெப மானார்	அவர்கள்,	ஹிரா	 ைகயில்	ரமலான்	மாதம்
திங்கட்கிழைம	ஆண்டவ ைடய	வணக்கத்தில்	ஈ பட் ந்தார்கள்.

அப்ெபா 	ேபெராளி	ஒன் 	உதயமாயிற் 	ஒ வம்	ேதான்றி,	“ ஹம்மேத!
ஒ வீராக!”	என் 	 றிய .

உடேன	ெப மானார்	அவர்கள்	“	நான்	ஒ பவன்	அல்லேன	(எனக்
ஒதத்ெதரியாேத)”	என் 	 றினார்கள்.

அப்ெபா 	அந்த	ேதவ தர்	அரபி	ெமாழியில்	ேவத	வசனங்கள்	சிலவற்ைற
ஓதினார்.

அவற்றின்	க த் :

“எல்லாவற்ைற ம்	பைடத்த	இைறவனின்	தி ப்ெபயரால்	ஒ வீராக!	அவேனதான்
மனிதைன	இரத்தக்	கட் யிலி ந் 	பைடத்தான்.	ஓ வீராக!	உம்	இைறவன்
மாெப ம்	ெகாைடயாளி.	அவேன	எ ேகால்	 லமாகக்	கற் க்ெகா த்தான்.
மனித க் 	அவன்	அறியாதவற்ைறெயல்லாம்	கற் க்ெகா க்கிறான்.(96:1-5)

இம்ெமாழிகைளக்	ேகட்ட ம்	ெப மானார்	அவர்க க் 	ெமய்சிலிர்த்த .
விவரிக்க	இயலாத	ஓர்	ஆத்ம	உணர்ச்சி	ேதான்றிய .

அவர்கள் ன்	ேதான்றியவர்	“ஜிப்ரீல்	அைலஹிஸ்ஸலாம்”	என் ம்	ெபய ைடய
வானவர்.	அவர்கள்	அவ்வப்ேபா 	ெப மானார்	அவர்க க் ,	ஆண்டவ ைடய
ச கத்திலி ந் 	ெவளியான	ெதய்வச்	ெசய்திகைள	அறிவிப்பார்கள்.	இவ்வா
அறிவிக்கப்ப வ 	‘வஹீ’	(ெதய்வீக	அறிவிப் )	என் 	 றப்ப ம்.

தி க் ர்ஆன்	 வ ம்	இவ்வா 	ெப மானார்	அவர்க க் 	ஜிப்ரீல்
அைலஹிஸ்ஸலாம்	அவர்களால்	ஆண்டவன்	ச கத்திலி ந் 	ெகாண் வரப்பட்ட
ெதய்வச்	ெசய்திகேள	ஆ ம்.

தல்	 ைறயாக	அறிவிக்கப்பட்ட 	தி க் ர்ஆனின்	“அலக்”	என் ம்
அத்தியாயத்தின்	 வக்கத்தி ள்ள	ஐந் 	தி வசனங்களா ம்.

	



	21.	�������	�������������!
		ஹிரா	 ைகயிலி ந் 	ெப மானார்	உடல்	ந ந ங்க	வீட் க் 	வந் ,
ேபார்த்தியவா 	ப த் விட்டார்கள்.

மனம்	சிறி 	அைமதியான ம்	ெப மானார்	அவர்கள்,	நிகழ்ந்தைவ
அைனத்ைத ம்	கதீஜாப்	பிராட் யாரிடம்	அறிவித்தார்கள்.

அவர்கள்	 றிய	விவரத்ைதக்	ேகட்ட	கதீஜாப்	பிராட் யார்,"மகிழ்ச்சிேயா
இ ங்கள்:	ஆண்டவன்	உங்கைள	ஒ ெபா ம்	ைகவிடமாட்டான்.	நீங்கள்
க ைண	உள்ளவர்கள்	உண்ைமேய	ேப பவர்கள்.	ஏைழக க் 	உத பவர்கள்,
உறவினர்கைள ம்,	நண்பர்கைள ம்	அன்ேபா 	உபசரிக்கிறவர்கள்
நற்காரியங்க க் த்	 ைணயாக	இ ப்பவர்கள்.	நீங்கள்	நபிதீர்க்கதரிசியாவீர்கள்
என்பதற் -கதீஜாவின்	உயிரான 	யார்வசம்	இ க்கிறேதாஅவேன	எனக் ச்
சாட்சியாக	இ க்கிறான்”	என் 	 றினார்கள்.

ம நாள்	நாயகியார்	அவர்கள்,	தம்	சிறிய	தந்ைதயின்	மகன்	‘வரக்கா	இப்
ெநளஃபல்’	என்பவரிடம்	ெசன் 	நடந்த	வரலாற்ைறக்	 றினர்.

அவர்,	 தர்கள்,	கிறிஸ் வர்களின்	ேவத	 ல்கைள	நன் 	ஆராய்ந் 	அறிந்தவர்.
அவர்,	கதீஜா	நாயகியார்	 றியவற்ைறக்	ேகட்ட ம்," னிதமான 	 னிதமான
ஸா	நபி	அவர்களிடம்	ெவளியான	வானவ ம்	இவேர!	அவர்	( ஹம்ம

ஸல்லல்லாஹ	அைலஹிவஸ்ல்லம்)	இந்த	மக்க க் 	நபியாயி ப்பார்.	அவரிடம்
இைதக் றி,	ைதரியமாயி க் ம்ப ச்	ெசால் ங்கள்”	என்றார்.
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		வரக்கா	ேவதங்கைள	ஆராய்ச்சி	ெசய்ததில்,	அண்ைமயில்,	அேரபியாவில்
தீர்க்கதரிசி	ஒ வர்	ேதான் வார்	என்ப 	ெதரிந் ,	அவர்	அைத
எதிர்பார்த் க்ெகாண் ந்தார்.

அவர்	ெப மானார்	அவர்கைளச்	சந்தித்தேபா :

“வரக்காவின்	உயிரான ,	யா ைடய	ைகயில்	இ க்கிறேதா	அவன்	ேபரில்
சத்தியமாகச்	ெசால் கிேறன்.	ஆண்டவன்,	இந்த	மக்க க் 	உம்ைம	நபியாகத்
ேதர்ந்ெத த்தி க்கிறான்.	ெதய்வீகச்	ெசய்திகைள	அறிவிக்கக் ய	 தர்
உம்மிடம்	வந்தி க்கிறார்.	இந்த	மக்கள்	உம்ைமப்	ெபாய்யன்	என் 	ெசால்வார்கள்.
உமக் 	இன்னல்	விைளவிப்பார்கள்.	நாட்ைட	விட் த்	 ரத் வார்கள்.	உமக்
விேராதமாகச்	சண்ைட	ெசய்வார்கள்.	அவ்வா 	நைடெபறக் ய	நாளில்	நான்
உயிேரா 	இ ப்ேபனாகில்,	உமக்காக	ஆண்டவன்	பாைதயில்	உதவி	ெசய்ேவன்.
நான்	அவ்வா 	ெசய்பவன்	என்பைத	ஆண்டவன்	அறிவான்!”	எனக் றினார்.
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		ெப மானார்	அவர்கள்	ஆண்டவ ைடய	 தர்	என்பைத	 தன் தலாக
ஒப் க்ெகாண்டவர்கள்	கதீஜா	நாயகியார்	தாம்!	ஆண்டவன்	கட்டைளகளில்
வி வாசம்	ெகாண் ,	விக்கிரக	வணக்கத்ைதக்	ைகவிட் ,	ஒேர	ஆண்டவ ைடய
வணக்கத்தில்	ெப மானார்	அவர்க டன்	 தன் தலில்	ேசர்ந்தவ ம்	அவர்கேள!

நபிெப மானார்,	தங்க க் 	அறிவிக்கப்பட்ட	ெசய்திகைள	ஆரம்பத்தில்,	மிக ம்
ெந ங்கிப்	பழகியவர்களிடம்	மட் ேம	அறிவித்தார்கள்.

ெப மானார்	அவர்கள்	தீர்க்கதரிசி	என்பைத	 தன் தலில்	ஏற் க்ெகாண்ட
இ வர்	கதீஜா	நாயகியா ம்	அதன்பின்,	ெப மானாரின்	ெபரிய	தந்ைத	அ தாலிப்
அவர்களின்	 மாரரான	பத் 	வய ள்ள	அலி	அவர்க ம்	ஆவார்கள்.

ெப மானார்	அவர்கள்	கதீஜா	நாயகியா ட ம்,	அலி	அவர்க ட ம்
ெதா வார்கள்.

இவ்வா ,	அவர்கள்	ெதா ைகயில்	ஈ பட் க் ம்	ேபா ,	அ தாலிப்
தற்ெசயலாக	அங்ேக	வந் விட்டனர்.

அவர்களின்	 விதத்	ெதா ைகையக்கண் ,	ெப மானார்	அவர்களிடம்,	“என்
அ ைமச்	சேகாதரரின்	 மாரேர	நீர்	எந்த	மதத்ைதப்	பின்பற் கிறீர்?”	என்
ேகட்டார்.

“இ ேவ	இைறவனின்	மார்க்கம்,	அவ ைடய	ேதவ தர்கள்,	அவ ைடய
தீர்க்கதரிசிகள்,	நம் ைடய	 தாைதயான	ஹல்ரத்	இப்ராஹீம்	ஆகிேயார்
தலான	எல்ேலா க் ம்	உரித்தான	மார்க்கமாக	வி க் ம்,	உண்ைமயில்	என்

பக்கம்	மக்கைள	அைழத் ச்	ெசல்வதற்காக	ஆண்டவன்	என்ைன	அவ ைடய
அ யார்க க் 	மத்தியிேல	அ ப்பியி க்கிறான்.	என்	அ ைமப்	ெபரிய
தந்ைதேய!	இப்ப 	சத்தியத்தின்	பால்	அைழக்கப்ப வதற் த்	தாங்க ம்
த தியானவர்கேள.	தங்கைள ம்	சன்மார்க்கத் க் 	அைழக்க	ேவண் ய
அவசியம்.	தாங்கள்	இம்மார்க்கத்ைதப்	பின்பற்றி,	இ 	பர வதற் 	ேவண் ய
உதவிகைள	அளிக்கேவண் ம்”	என் 	 றினார்கள்	ெப மானார்	அவர்கள்.

அ தாலிப்	அவர்கள்,	“என் ைடய	 தாைதயர்	த வி	வந்த	மதத்ைதக்	ைகவிட
எனக் ப்	பிரியம்	இல்ைல;	என்றா ம்	இைறவன்	ெபயரில்	சத்தியமாக	நான்
உயி டன்	இ க் ம்வைர,	உமக் 	எவ்வித	இைட ம்	ேநரிடாமல்



பார்த் க்ெகாள்ேவன்”	என் 	 றினார்.

பிற ,	அலி	அவர்கைள	ேநாக்கி,	‘அலிேய!	நீர்	எம்	மதத்ைதத்	த வியி க்கிறீர்?”
என் 	ேகட்டார்.

“நான்	அல்லாஹ்ைவ ம்,	அவ ைடய	 தைர ம்	உண்ைமயாய்	நம் கிேறன்.	நான்
நாயகத் டேனேய	இ ப்ேபன்”	என் 	ெசான்னார்.

அைதக்ேகட்ட ம்	அ தாலிப்	“நீர்	அவ டேனேய	இ ம்.	உம்ைம	அவர்	ேநர்வழியில்
ெச த் வார்”	என் 	 றிப்	ேபாய்விட்டார்.
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		மக்காவாசியான	உத்மான்	இப் 	ஹவரிஸ்	என்பவர்	கதீஜா	நாச்சியாரின்
ெந ங்கிய	உறவினர்.	இவர்	ைபஸாந்தியம்	ெசன் 	அங் 	கிறிஸ் வரானார்.
பின்னர்	அரபியரின்	ஆ ைகக் 	உட்பட் ந்த	ஹிஜாஸ்	மாகாணத்ைத
ேராமா ரியின்	ஆட்சிக் 	உட்ப த்திக்	ெகா ப்பதாக ம்,	அப்ப யாகி	விட்டால்
தாேம	அங் 	அரசப்	பிரதியாகேவண் ம்	எனக்	 றி	ேராமா ரிச்	சக்கரவர்த்தியிடம்
ஏராளமான	ெசல்வத்ைதப்	ெபற் க்ெகாண் 	மக்கா க் 	வந் ,	இரகசியமாகப்
பல	 ழ்ச்சிகள்	ெசய்தார்.

அவ ைடய	 ச்சி	ெவற்றி	ெபற்றி க் மானால்	அேரபியாவில்	ெபரிய
மா தல்கள்	நிகழ்ந்தி க்கக் ம்.

அவ ைடய	 ழ்ச்சி	ெப மானார்	அவர்க க் த்	ெதரிய	வந்த ம்,	அவ ைடய
யற்சி	நிைறேவறாமல்	 றிய த்தார்கள்.

அவேரா	ேதால்வி ற்ற ம்	சிரியா க் த்	தப்பிேயா ,	அங்ேக	ெகால்லப்பட்டார்.

ெப மானார்	அவர்களின்	மாெப ம்	சாதைனயால்,	அரபியர்கள்	அந்நியர்க க்
அ ைமயாகாமல்	காப்பாற்றப்பட்டனர்.

இந்	நிகழ்ச்சி	அேரபிய	வரலாற்றில்	 க்கியம்	வாய்ந்ததா ம்.
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		தங்க ைடய	 ம்ப	காரியங்கேளா 	ெப மானார்	அவர்கள்,	ேதசத்தின்
ெபா க்காரியங்களி ம்	சிறப்பாக	கவனம்	ெச த்தி	வரலானார்கள்.

அக்காலத்தில்	அேரபியாவில்	ெகா ய	பஞ்சம்	ஏற்பட்ட .	ஆயிரக்கணக்கான
மக்க ம்	பிராணிக ம்	உயிர்	இழந்தனர்.

ெப மானாரின்	இயல்பான	க ைண	உள்ளத்தா ம்,	தயாள	 ணத்தா ம்,	பஞ்ச
காலத்தில்,	ஏைழகைள	மி ந்த	பரிேவா 	ஆதரித் 	வந்தார்கள்.

ெப மானார்	அவர்களின்	வி ப்பப்ப 	ெசய் 	ெகாள்வதற்காக	கதீஜாப்	பிராட் யார்
அளித்தி ந்த	ெசல்வம்	அைனத்ைத ம்,	பஞ்ச	நிவாரணத்தி ம்,	ஏைழக க்
உத வதி ம்	பயன்ப த்தினார்கள்.

அதனால்,	பஞ்சத்தின்	ெகா ைமயிலி ந் 	மக்கள்	மீண்டார்கள்.
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		இைற	ெவளிப்பா 	வந்த	பின்னர்,	தம்	 ம்பத்தினர்	அைனவ க் ம்
ெப மானார்	அவர்கள்	வி ந் க் 	ஏற்பா 	ெசய்தார்கள்.

அவ்வி ந் க் 	அப் ல்	 த்தலி 	அவர்களின்	சந்ததியினர்	அைனவ ம்
அைழக்கப்பட் ந்தனர்.	ெப மானார்	அவர்களின்	தந்ைதயின்	சேகாதரர்களான
அ தாலிப்,	ஹம்ஸா,	அப்பாஸ்	 தலாேனார்க ம்	அங்ேக	வந்தி ந்தனர்.

உண க் ப்	பின்னர்,	ெப மானார்	அவர்கள்	எ ந் 	நின் ,	அங்
வந்தி ந்தவர்கைள	ேநாக்கி,

“இம்ைமயி ம்	ம ைமயி ம்	நீங்கள்	ெப ம்	பயன்	அைடயத்தக்க	சிறந்த
விஷயங்கைள	நான்	ெகாண் 	வந் ள்ேளன்.	இப்ெப ம்	ெபா ப் கைளத்	தாங்கி,
என் டன்	ஒத் ைழத் ,	எனக் 	உதவியாயி ப்பவர்கள்	யார்?”	என்
ேகட்டார்கள்.

எவ ேம	பதில்	 றாமல்	ெமளனமாயி ந்தார்கள்.

அப்ெபா ,	பத் 	வய 	பாலகராம்	அலி	எ ந் 	நின் ,	“நபி	ெப மானாேர!	நான்
உங்க க் 	உதவியாயி ப்ேபன்”	என்றார்.

அைதக்	ேகட் க்	ெகாண் ந்தவர்கள்	ஆச்சரியம்	அைடந்தனர்.	சிலர்	எள்ளி
நைகயா னர்.
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		விக்கிரக	வணக்கத்ைதப்	பற்றி	ெப மானார்	அவர்கள்	பகிரங்கமாகக்	கண்டனம்
ெசய்வ 	 ைறஷிக க் 	மி ந்த	ேகாபத்ைத ம்	வ த்தத்ைத ம்
உண்டாக்கிற் .

மக்காவி ள்ள	கஃபாைவ	 ைறஷிகள்	மிக ம்	 னிதத்	தலமாகக்	ெகாண்டா
வந்தார்கள்.	அதன்	ேமற்பார்ைவ	அவர்களிடம்	இ ந்ததால்,	அேரபியா	 ம்
மி ந்த	ெகளரவ ம்	மதிப் ம்	அவர்க க் 	ஏற்பட் ந்த .

விக்கிரக	வணக்கம்	இ ந்தால்தான்	தங்க க் 	அந்தக்	ெகளரவம்
நிைலத்தி க் ம்	என் 	 ைறஷிகள்	க தினார்கள்.

ேம ம்,	ெவ 	காலமாகேவ	விக்கிரக	வணக்கத்திேல	அவர்கள்	ஈ பட்
வந்ததால்,	அவர்கள்	மனத்திேல	அ 	ஆழமாகப்	பதிந் 	விட்ட .	அைதக்
ைகவிட் விட்டால்,	தங்க க் 	மி ந்த	தீைம	உண்டா ம்	என்ற	அச்ச ம்
அவர்களிைடேய	இ ந்த .

இக்காரணங்களினால்,	ெப மானார்	அவர்கள்,	விக்கிரக	வணக்கத்ைதக்
கண் த் ப்	ேப வைத	அவர்களால்	சகித் க்ெகாள்ள	 யவில்ைல.

அவர்கள்	அைனவ ம்	ஒன் 	 ,	ெப மானார்	அவர்களின்	ெபரிய	தந்ைத
அ தாலிப்	அவர்களிடம்	ெசன் :

“உங்கள்	வய க் ம்,	ெகளரவத் க் ம்	நாங்கள்	மதிப் 	ைவத் ள்ேளாம்.	ஆனால்,
அதற் ம்	ஓர்	எல்ைல	உண் .	உங்கள்	தம்பியின்	 மாரர்	நம் ைடய	ெதய்வங்கைள
ெவ க்கிறார்	நம்	 ன்ேனார்கைள	இகழ்ந் 	பழிக்கிறார்.	அவற்ைற	நாங்கள்
ெபா த் க்ெகாள்ள	இயலா 	இனிேம ம்	அவர்	அவ்வா 	ெசய்யாமல்	த த்
நி த் ங்கள்.	அல்ல 	அவ டன்	நீங்க ம்	ேசர்ந் 	ெகாள் ங்கள்.	அவ்வா
ேசர்ந்தால்	உங்கள்	இ வ ட ம்	ேபாரிட் 	நம்	இ 	கட்சிகளில்	ஒ 	கட்சி
அழி ம்வைர	நாங்கள்	ஓயமாட்ேடாம்”	எனக்	 றிச்	ெசன்றனர்.

அ தாலிப்க் 	இ 	மிக ம்	கவைலைய	உண்டாக்கிற் .	ச கத்தாைரப்
பைகத் க்ெகாள்ள ம்	வி ம்பவில்ைல.	அேதசமயம்	ெப மானார்	அவர்கைளக்
ைகவிட ம்	மனம்	இல்ைல.

இந்நிைலயில்	ெப மானாைர	அைழத் ,	 ைறஷிகள்	 றியைத



விவரித் ,"உம் ைடய	 திய	ெகாள்ைககைளக்	ைகவிட் விட் ,	உம்	உயிைர ம்
காப்பாற்றிக்ெகாள் ம்;	என்	உயிைர ம்	காப்பாற் ம்!	என	ேவண் க்ெகாண்டார்.

“என்	அ ைமப்	ெபரிய	தந்ைதேய,	நீங்கள்	எனக் 	உதவியாயி ந்தா ம்	சரி,
இல்லாவிட்டா ம்	சரி,	எனக் 	உண்டான	இம்	 க்கிய	கடைமைய	நான்
ஒ ேபா ம்	ைகவிட	இயலா .	என்ைனப்	பைடத் ,	பா காத் ,	நபித் வம்
அ ளிய	ஆண்டவன்	இட்ட	கட்டைளகைள	மக்க க் 	எ த் ச்ெசால்ேவன்.
அவர்கள்	வணங் ம்	விக்கிரகங்கைள	நான்	ஏற்கமாட்ேடன்.	அவற் க் 	எல்வித
சக்தி ம்	இல்ைல,	என்ற	உண்ைமைய	அவர்க க் 	விளக்கிக்	 ேவன்.
அவர்கள்	வி ப்பம்	ேபால்	என்ன	ேவண் மானா ம்	ெசய் 	ெகாள்ளட் ம்.

“ெபரிய	தந்ைதேய!	என் ைடய	வல 	ைகயில்	 ரியைன ம்,	இட 	ைகயில்
சந்திரைன ம்	ைவத் ,	இந்தப்	பணிைய	விட் 	வி ம்ப 	அவர்கள்	ேகாரிய
ேபாதி ம்,	நான்	ஒ ேபா ம்	ைக	வி வதாயில்ைல	ஆண்டவன்	தன் ைடய
அற் த	ஆற்றைல	ெவளிப்ப த்தேவண் ம்.	அல்ல 	நான்	இம் யற்சியில்	உயிர்
றக்கேவண் ம்.	அ வைர	நான்,	என்	ெகாள்ைகைய	வி வதாயில்ைல.	எந்த

ஆண்டவ ைடய	கட்டைளைய,	நான்	நிைறேவற் கிேறேனா,	அவன்	எனக்
நிச்சயமாக	உதவி ரிவான்.	அவர்க ைடய	தீைமகளிலி ந் 	என்ைனக்
காப்பாற் வான்	என்ற	 நம்பிக்ைக	எனக் 	உண் ”	என் 	 றினார்கள்.

அைதக்ேகட்ட	அ தாலிப்;"என்	அ ைமச்	சேகாதரர்	 மாரேர!	நீர்	எதற் ம்
அஞ்சேவண்டாம்.	உம் ைடய	பணிையத்	ெதாடர்ந் 	ெசய் ம்;	எவ்விதத்தி ம்
உமக் த்	தீங் 	ேநரி வைத	நான்	பார்த் க்ெகாண் க்க	மாட்ேடன்.	நீர்
உண்ைமேய	உ வானவர்!	ஆண்டவ ைடய	 நம்பிக்ைகக் 	உரித்தானவர்:
உம் ைடய	ெகாள்ைகயான 	இதர	ெகாள்ைககைளக்	காட் ம்	சிறப்பாக
இ க்கிற ”	என் 	 றினார்.

அதன்	பின்னர்,	நாயகப்	ெப ந்தைக	 ன்னி ம்	பன்மடங் ,	பகிரங்கமாக
மக்க க் ப்	ேபாதைன	ெசய்யலானார்கள்.		
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		தம்	ெந ங்கிய	உறவினர்க க் 	பகிரங்கமாகப்	ேபாதைன	ெசய் மா
ஆண்டவனிடமி ந் 	ெதய்வீக	ெவளிப்பா 	வந்த .

ெப மானார்	அவர்கள்	 ைறஷிகைளத்	தங்க டன்	மக்கா க் 	அ கில்	உள்ள
ன் க் க்	 ட் க்ெகாண் 	ேபாய்	அக் ன்றின்மீ 	நின் ெகாண் ,

ைறஷிகேள!	இக் ன்றின்	பின் றத்தில்	ஒ 	பைட	உங்கைளத்	தாக்க	வந்
ெகாண் ப்பதாக	நான்	ெசான்னால்,	அைத	நீங்கள்	நம் வீர்களா?”	என்
ேகட்டார்கள்.

“ஆம்,	நாங்கள்	நம் ேவாம்.	ஏெனனில்,	நீங்கள்	எப்ெபா ம	உண்ைமேய
ேப பவர்கள்	என்பைத	நாங்கள்	நன்றாக	அறிேவாம்”	என்றார்கள்	அவர்கள்.

உடேன	நபி	ெப மானார்,	“இைறவன்	ஒ வேன	என் 	நீங்கள்	உண்ைமயாக
வி வாசம்	ெகாள்ளவில்ைலயானால்	உங்கள்	மீ 	க ைமயான	 ன்பம்	வந்
இறங் ம்	என் 	இப்ெபா 	நான்	எச்சரிக்கிேறன்.”	என்றார்கள்.

அவர்கள்	அவ்வா 	 றிய ம்	 ைறஷிக க் 	ேகாபம்	மி ந்த .

ெப மானார்	அவர்களின்	ெபரிய	தந்ைதயான	அ லஹப்,	ெப மானார்	அவர்கைள
அவ றாகப்	ேபசியேதா ,	அவர்கைள	ேநாக்கி	மண்ைண	வாரி	இைறத்தார்.
பின்னர்	 ைறஷிகள்	மனவ த்தத்ேதா 	தி ம்பிப்	ேபாய்விட்டனர்.
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		நபிகள்	நாயகம்	அவர்களின்	அறி ைரகள்	ெவ ேவகமாகப்	பரவலாயின.

அைதக்கண்ட	 ைறஷிகளின்	ேகாபத் க் 	அளவில்ைல.	ெப மானார்
அவர்க க் ப்	பல	வழிகளி ம்	 ன்பத்ைத	உண்டாக்கத்	ெதாடங்கினார்கள்.

ெப மானார்	அவர்களின்	அறி ைரகள்	மற்றவர்க க் க்	ேகட்காதவா
ைறவிகள்	 ச்சலிட் க்	 ழப்பத்ைத	விைளவித்தார்கள்.	அவர்கள்	எதிரிேலேய

அவர்கைள	இகழ்ந் 	பழித்தார்கள்.

ெப மானார்	அவர்கள்	கஃபா க் ச்	ெசன் 	வணங்க	இயலாமல்	தைட
ெசய்தார்கள்.	அவர்கள்	ேபா ம்	வழி	ெந கி ம்	 ட்கைளப்	பரப்பி	ைவப்பார்கள்.
சி வர்கைள ம்,	வம்பர்கைள ம்	 ண் விட் 	அவர்கைள	ஏ ம்ப 	ெசய்வார்கள்.

ெப மானார்	அவர்கள்	அவற்ைறக்கண் 	கலங்காமல்,	தளராமல்,	ஆண்டவனிடம்
	நம்பிக்ைக	ெகாண் 	தங்க ைடய	 னிதத்	ெதாண்ைட	ெசவ்வனேவ	ெசய்

வந்தார்கள்.

ெப மானார்	அவர்களின்	உ திையக்	கண் 	 ைறஷிகள்	வியப் ற்றார்கள்.
ஆயி ம்,	அவர்க ைடய	ேநாக்கம்	என்ன	என்ப 	அந்த	மக்க க் ப்
லப்படவில்ைல.

“உலக	ஆைசேய	இதற் க்	காரணமாக	இ க் ேமா?”	எனச்	சந்ேதகித் ,	 ைறஷி
ச கத் ப்	பிர கர்கள்	அைனவ ம்	ஒன் 	ஆேலாசித் ,	உத்பா	என் ம்

தர்	ஒ வைர	ெப மானார்	அவர்களிடம்	அ ப்பிைவத்தனர்.

தர்	உத்பா	ெசன் 	ெப மானார்	அவர்கைளக்	கண்டார்.

“அ ைமச்	சேகாதரர்	 தல்வேர!	தாங்கள்	உயர்ந்த	 ம்பத்தில்	பிறந்தவர்கள்.
நம்மவர்களிேலேய	மி ந்த	ெகளரவம்	உைடயவர்கள்.	அத்தைகய	நீங்கள்
நம் ைடய	விக்கிரக	வணக்கத்ைத	எதிர்த் ம்,	ேதவைதகைள	இகழ்ந் ம்
த த் ம்	வ வ 	உங்களிடம்	வ த்தத்ைத	உண்டாக்கி	ெவ ப்பைடயச்
ெசய்கிற .	அவ்வா 	நீங்கள்	ஈ ப வதன்	ேநாக்கம்தான்	என்ன?	மி ந்த
ெசல்வத்ைதப்	ெபற் 	ெசல்வச்	சீமானாக	ேவண் ம்	என்ற	ஆைச	இ க் மானால்
ெசால் ங்கள்.	ஏராளமான	ெசல்வத்ைதச்	ேசகரித் த்	தந் 	ெபரிய	சீமானாகச்
ெசய்கிேறாம்.	அல்ல ,



எங்க க் த்	தைலைம	வகிக்கேவண் ம்	என்ற	வி ப்பம்	உங்க க் 	இ ந்தால்
ங்கள்	எங்க க் 	மட் ம்	அல்லாமல்	அேரபியா	ேதசம்	 வதற் ேம

உங்கைள	அரசராக	ஆக்கிவி கிேறாம்.	இல்ைல.

அழ 	மிக்க	மங்ைகைய	அைடய	ேவண் ம்	என்ற	ஆைச	இ க் மானால்
ெதரிவி ங்கள்.	அழ 	மிக்க	ெபண்ைண	உங்க க் த்	த கிேறாம்.

இம் ன்ைற ம்	நீங்கள்	வி ம்பவில்ைலயானால்,	உங்களிடத்தில்	ஏேதா
மனக்ேகாளா 	இ ப்பதாக	நாங்கள்	க கிேறாம்.	அவ்வாறானால்,	அதற் ம்
எங்க ைடய	ெசலவில்	சிகிச்ைச	ெசய்வதற் த்	தயாராக	இ க்கிேறாம்”	என்றார்.

அவர்	 றியவற்ைற	ெபா ைமேயா 	ெசவிம த்த	ெப மானார்	அவர்கள்
“ேதாழேர!	எனக் ச்	ெசல்வத்திேலா,	தைலைம	வகிக்கேவா,	ெபண்	ஆைசேயா
கிைடயேவா	கிைடயா .	ேம ம்	என்	உடலில்	 னேபத ம்	இல்ைல.	நான்
ஆண்டவ ைடய	பிரதிநிதி!	ஆண்டவனின்	சிறப் மிக்க	க ைண	நிைறந்த
நற்ெசய்திகைள	எ த் க் ற ம்,	அவைனப்பற்றி	உங்க ைடய	உள்ளங்களில்
அச்சத்ைத	ஊட்ட ேம	நான்	வந் ள்ேளன்.	நான்	ெசால்வைத	நீங்கள்
ஏற்பீர்களானால்,	இம்ைமயி ம்	ம ைமயி ம்	 கம்	ெப வீர்கள்.	என் ைடய
நற்ெசய்திகைள	அலட்சியம்	ெசய் ,	என்ைனப்	ெபாய்யன்	என் 	க தினால்,
உங்க ைடய	நிந்தைனகைளப்	ெபா த் க்ெகாண் ,	அ 	பற்றி	ஆண்டவனிடம்
ைறயிட் வி ேவன்.	உங்க க் ம்	எனக் ம்	மத்தியில்	அவேன	தீர்ப்

அளிக்கட் ம்.

“உங்க க் 	எ த் ைரக் ம்	ேவதமான 	பரி ரண	க ைண ள்ள
ஆண்டவனால்	அ ளப்ெபற்ற .	நீங்கள்	எல்ேலா ம்	அறிவதற்காக	அர ெமாழியில்
அ 	ெவளியாகி	இ க்கிற .	அைதப்	பின்பற்றி	நடப்பவர்க க் 	நன்ைமக ம்,
அைதப்	 றக்கணிப்பவர்க க் 	ஆண்டவ ைடய	தண்டைனக ம்	பற்றி	அதில்
அடங்கி ள்ளன.

“ேமேல	 றி ள்ள	க த் க்கைள	உண்ைமெயன	நம்பி,	நற்காரியங்கள்
ெசய்பவர்கள்	எப்ெபா ம்	மகிழ்ச்சிேயா 	இ ப்பார்கள்.	இ வைர	நான்
றியைத	நீங்கள்	ேகட் ர்கள்.இனி,	உங்கள்	வி ப்பம்	ேபால்	நடந் 	ெகாள்ளலாம்”

என் 	 றி	 த்தார்கள்.

	வந்த	உத்பா	தி ம்பிப்	ேபாய்விட்டார்.
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		தாங்கள்	அ ப்பிய	 தர்	 லமாக,	ெப மானார்	அவர்கள்	 றிய	விஷயங்கைள
ைறஷிகள்	அறிந்தார்கள்.

ஆைசகைளக்	காட் ,	ெப மானார்	அவர்கைள	வசப்ப த்த	இயலா 	என்பைத
ைறஷிகள்	நன் 	ெதரிந் 	ெகாண்டார்கள்.	இனி,	ெப மானார்	அவர்க க்

இைட கள்	உண்டாக்கி,	இன்னல்கைள	விைளவிப்ப 	எனத்	தீர்மானித்தனர்
ைறஷிகள்.	அவ்வாேற	ெசய்தனர்.

ஒ சமயம்,	ெப மானார்	அவர்கள்	கஃபாவில்	நின் 	பிரச்சாரம்	ெசய்
ெகாண் ந்தார்கள்.

அைதக்கண்ட ம்	அடங்காத	ேகாபம்	ெகாண்ட	 ைறஷிகள்,	ெப மானார்
அவர்கைளத்	தாக்கினார்கள்.

அைத	அறிந்த	ஹாரி 	என்பவர்	ஓேடா 	வந் ,	ெப மானார்	அவர்க க்
ஆபத் 	ேநரிடாதப 	ெப மானார்	அவர்க க் ம்	 ைறஷிக க் ம்	மத்தியில்
நின் ெகாண்டார்.

பல	ப திகளிலி ந் ம்	வீசப்பட்ட	கத்திகளினால்	தாக் ண்ட	ஹாரி 	உயிர்
றந்தார்.
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		ஒ நாள்	ெப மானார்	அவர்கள்,	கஃபாவின்	அ கில்	தனியாக
நின் ெகாண் ப்பைதக்	கண்ட	 ைறஷிகள்	ஒ 	கச்ைசையக்	ெகாண்
அவர்கள்	க த்ைதச்	 ற்றி	 க்க	 ற்பட்டார்கள்.	அதனால்,	ெப மானார்
அவர்கள்	 ச் த்	திணறி	மி ந்த	இன்ன க் 	ஆளானார்கள்.

அப்ெபா ,	தற்ெசயலாக	அங்ேக	வந்த	அ பக்கர்	அவர்கள்,	அைதக்	கண்ட ம்,
அந்தச்	சதிக் ட்டத்தின்	மத்தியில்	 ைழந் ,	மி ந்த	கஷ்டத்ேதா 	ெப மானார்
அவர்கைளக்	 ைறஷிகளின்	பி யிலி ந் 	வி வித்தார்கள்.

ஆனால்,	 ைறஷிகள்	அைனவ ம்	அ பக்கர்	அவர்கைளச்	 ழ்ந் ெகாண்
தாக்கினார்கள்.	அதனால்	அவர்கள்	மயக்க ற் 	கீேழ	வி ந் விட்டார்கள்
அவர்கள்	உணர்வற் 	கீேழ	கிடந்தைதக்	கண்ட ம்	இறந் விட்டதாகக்	க தி
ைறஷிகள்	ேபாய்விட்டனர்.

பிற 	ெவ ேநரம்	கழித் த்தான்,	அ பக்கர்	அவர்கள்	உணர் 	ெபற்றார்கள்.
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		நபிகள்	நாயகம்	அவர்களின்	பிரச்சாரத்தால்,	ஆரம்பத்தில்	அவர்கைளப்	பின்பற்றி
இஸ்லாத்தில்	ேசர்ந்த	ெசல்வர்கள்.	ஒ 	சிலேர.

மி தியானவர்கள்	ஏைழகேள.	அவர்கள்	ஆடம்பரம்	இல்லாதவர்கள்.	அத்தைகய
மக்கைள	 ட் க்ெகாண் 	ெப மானார்	அவர்கள்	கஃபா க் ப்ேபானால்,
ைறஷி	ச கச்	ெசல்வந்தர்கள்,	அவர்கைள	அலட்சியமாகக்	க தி	ஏளனமாக

நைகப்பார்கள்.

ஆனால்,	அவர்கள்	ஏைழகளாக	இ ந்ததால்தான்	உண்ைம	வி வாசம்-நல்ல
ெகாள்ைக-என் ம்	ெசல்வம்	அவர்க க் 	எளிதில்	கிட் ய .	அவர்க ைடய
உள்ளங்கள்	ெசல்வத்தா ம்,	மமைதயா ம்,	மற்ற	உலகத்ெதாடர் களா ம்
மா படாமல்	பரி த்தமாக	இ ந்ததால்	தான்	உண்ைமயின்	ஒளியான
அவற்றின்மீ 	பிரதிபலித்த .

ெப மானார்	அவர்க க் 	 ன்னர்,	எத்தைனேயா	தீர்க்கதரிசிகள்
ேதான்றி ள்ளனர்.	அவர்கைள ம்	 தன் தலில்	பின்பற்றியவர்கள்	ஏைழகேள!

ஹல்ரத்	ஈஸா	நபி	அவர்களிடம்	ஆரம்பத்தில்	வி வாசம்	ெகாண்டவர்கள்
ெசம்படவர்கள்	என் ம்	மீன்	பி ப்பவர்கேள!

ஹல்ரத்	 ஹ்நபி	அவர்கைள ம்	 தலில்	ஒப் க்ெகாண்டவர்கள்	ஏைழகேள!

அத்தைகய	ஏைழ	 ஸ்லிம்கைள	மக்கா	வாழ்	 ைறஷிகள்	ெசால்ல யாத
ன்பத்திற் 	ஆளாக்கினார்கள்.	அவர்கள்	ெசய்த	ெகா ைமக க் 	அளேவ

இல்ைல;	விவரிக்க	இயலாத	ெதால்ைலகள்.

அத்தைகய	ெகா ைமக க் 	ஆளான	ஆண்க ம்	ெபண்க ம்	பலர்.	ஆயி ம்
அவர்கள்	 ன்பங்கைளச்	சகித் க்ெகாண் ,	ெகாள்ைகயில்	உ திேயா
திகழ்ந்தார்கள்.
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		 ஸ்லிம்கள்	ப ம்	 ன்பங்கைளக்	காணச்	சகியாத	ெப மானார்	அவர்கள்,
மக்காைவ	விட் 	அபிசீனியா	நாட் க் ப்ேபாய்	 ேய மா 	கட்டைள
இட்டார்கள்.

அவ்வாேற	அவர்கள்	அபிசீனியா க் ச்	ெசன் 	 	 ந்தார்கள்.

அப்ெபா 	அந்த	நாட்ைட	நஜ்ஜாஷ்	என்ற	கிறிஸ் வ	அரசர்	ஆட்சி ரிந் 	வந்தார்.

ஸ்லிம்கள்	மக்காவிலி ந் 	ெவளிேயறி	அபிசீனியா க் ச்	ெசன்றைத	அறிந்த
ைறவிகள்	அப்ெபா ம்	விட் விடவில்ைல.

அபிசீனியா	அரச க் ம்	அங் 	ெசல்வாக் ள்ள	சில	பாதிரியார்க க் ம்
விைலமதிப் ள்ள	பல	பரி கைள	சில	 தர்கள்	 லம்	அ ப்பி,	அரசரிடம்	ேகாள்
ட் ,	 ஸ்லிம்கைள	தி ம்ப	அைழத் 	வ வதற் 	ஏற்பா 	ெசய்தார்கள்
ைறஷிகள்.

ைறஷிகளின்	 தர்கள்	அரசரிடம்	பரி கைள	அளித் ,

“எங்கள்	மக்கா	நகரத்தில்,	சிலர்	 திய	மதத்ைத	உண்டாக்க	 ற்பட்டார்கள்.
அதனால்,	நாங்கள்	அவர்கைளக்	கண் த்ேதாம்.	அவர்கள்	இப்ெபா 	இங்ேக
வந்தி க்கின்றனர்.	அவர்கைள	சைபக் 	வரவைழத் 	விசாரித் 	எங்களிடம்
ஒப்பைடக்கேவண் ம்”	என் 	ேகாரினார்கள்.

பாதிரிகளிட ம்	பரி ப்	ெபா ள்கைளக்	ெகா த் த்	தங்க க் 	ஒத் ைழப்
நல் மா 	ேகட் க்	ெகாண்டார்கள்.

ம நாள்	அரசர்,	 ெபயர்ந் 	வந் ள்ள	 ஸ்லிம்கைள	சைபக் 	வரவைழத் ,”
நீங்கள்	கிறிஸ் வ	மதத் க் ம்,	விக்கிரக	வழிபாட் க் ம்	விேராதமாக	ேவ
எந்த	மாதிரியான	 திய	மதத்ைத	உண்டாக்கி	இ க்கிறீர்கள்?”	என் 	ேகட்டார்.

ேயறி	வந்தவர்களின்	சார்பாக,	அ தாலிப்	அவர்களின்	 மார ம்,	அலி
அவர்களின்	சேகாதர மான	ஜஃபர்	எ ந் ,	“ேமன்ைம	மிக்க	அரசர்	அவர்கேள!
எங்க ைடய	நிைலைமையச்	சற் 	க ைணேயா 	ேகட்பீர்களாக,	நாங்கள்
டநம்பிக்ைகயி ம்,	அநாகரிகத்தி ம்	 ழ்கி	இ ந்ேதாம்;	மரம்,	கல்,

உேலாகத்தினால்	உ வாக்கப்பட்ட	விக்கிரகங்கைள	வணங்கி	வந்ேதாம்.	ெசத்த



பிராணிகைள	உணவாக	உண் 	ெகாண் ந்ேதாம்.	ெபண்கைளக்	ெகால்வைதப்
ெப ைமயாக	எண்ணி	வந்ேதாம்.	அன் ,	உபசரிப் ,	மனிதாபிமானம்	இைவ
எங்களிடம்	அறேவ	கிைடயா .	அவ றான	ெசாற்கைளேய	எப்ேபா ம்
ேபசிக்ெகாண் ந்ேதாம்.	எந்தவிதமான	சட்ட	திட்டங்க க் ம்	நாங்கள்	உட்பட்
நடக்காமல்,	பலாத்கார ம்	வன் ைறச்ெசயல்க ேம	அறிந்தி ந்ேதாம்.

க்கமாகச்	ெசான்னால்,	மி கங்கைளப்	ேபாலேவ	நாங்கள்	காலம்	கழித்ேதாம்;
அத்தைகய	தாழ்ந்த	நிைலயிலி ந்த	எங்களிடம்	க ைணெகாண் 	எங்க க்
நல்வழி	காட் வதற்காக,	இைறவன்	எங்களிலி ந்ேத	ஒ வைர	அ ப்பினான்.
அவர்கள்	ெபயர்	 ஹம்ம .	அவர்கள்	ஹல்ரத்	அப் ல்லாஹ்வின்	 மாரர்;	அப் ல்
த்தலிபின்	ேபரர்;	அ தாலிபின்	சேகாதரர்	 மாரர்.	அவர்க ைடய

உயர் ப்பிறப்ைப ம்,	உள்ளத் ய்ைமைய ம்,	சத்தியத்ைத ம்,	நல்ல
நடத்ைதைய ம்,	மனித	இனத்தின்மீ 	அவர்க க் 	உள்ள	க ைணைய ம்
நாங்கள்	நன் 	அறிந்ேதாம்.	ஆண்டவன்	ஒ வேன	என் ம்,	அவ க்
இைணயாக	மற்ற	எைத ம்	க தக் டா ’	என் ம்	வற் த்திக்	 றியேதா
தாம்	ஆண்டவ ைடய	நபி	என்பைத	ஏற் ம்ப ம்	அவர்கள்	எங்க க் 	அறி ைர
றினார்கள்.	விக்கிரக	வணக்கம்	 டா 	எனக்	கண் த்தார்கள்.

“உண்ைமேய	ேப மா ம்,	ெசான்ன	ெசால்ைலக்	காப்பாற் ம்ப ம்,	இரக்கம்
உள்ளவர்களாக	இ க் மா ம்,	மற்றவர்க க் 	உரிய	கடைமகைளச்	சரிவரச்
ெசய் 	நிைறேவற் ம்ப ம்	எங்க க் க்	கற்பித்தார்கள்.

“ெபண்கைள	இழி ப த்திக்	ேகவலமாக	நடத்தக் டா ;	அநாைதகளின்
ெபா ள்கைள	அபகரிக்கக் டா 	என் ம்	பாவச்	ெசயல்களிலி ந் 	விலகி,
ஆண்டவன்	ஒ வைனேய	வணங் ம்ப ம்,	அவன்	வழியில்	ஏைழக க் 	உதவி
ரி ம்ப ம்	கட்டைளயிட்டார்கள்.	இைவேய	எங்கள்	ெப மானார்	அவர்களின்
அறி ைரகள்!

“அவர்கைள	மதித் ,	அவர்களிடம்	வி வாசம்	ெகாண் 	அவர்க ைடய
அறி ைரகைள	நாங்கள்	கைடப்பி த்ேதாம்.	இவற்றின்	காரணமாக,	எங்கள்
நகரத் ச்	ச கத்தினர்	எங்கைளப்	ப த்தியபா 	ெகாஞ்சம்	அல்ல;	இைழத்த
ன்பங்க க் ம்	ெகா ைமக க் ம்	அளேவ	இல்ைல.	அதனால்,	நாங்கள்	வீ

வாசல்கைளத்	 றந் ,	மைனவி	மக்கைளப்	பிரிந் ,	ெபா ள்கைள ம்	இழந் ,
நிர்க்கதியான-நிராதவரான	நிைலயில்,	உங்க ைடய	பரந்த	மனப்பான்ைமைய ம்,
உயர்வான	ேபாக்ைக ம்	அறிந் ,	உங்கள்	நாட் ல்	அைடக்கலம்	ஆேனாம்.

ஆைகயால்,	ேமன்ைமக்	 ணம்	உைடய	தாங்கள்,	எங்க க் 	ஆதர 	காட் மா
ேகட் க்ெகாள்கிேறாம்.”	என் 	 றினார்.



ஜஃபர்	 றிய	அவ் ைரகள்	அரசனின்	உள்ளத்ைத	ெநகிழச்ெசய்த .	ேம ம்,	அர
நாட் ல்	ேதான்றிய	நபி	ெப மானார்	அவர்களின்	அறி ைரகைள
அறிந் ெகாள்ளேவண் ம்	என்ற	ஆவ ம்	அவ க் 	உண்டாயிற் .

அரசர்,	ஜஃபரிடம்,	“உங்க ைடய	நபி	அவர்க க் 	ெவளியான	ேவதத்திலி ந்
சில	ப திகைளக்	 ம்”	என் 	ேகட்டார்.

தி க் ர்	ஆனில்	ஹல்ரத்	ஈஸ்◌ா	அைலஹிஸ்லலாம்	அவர்களின்	பிறப்ைபப்பற்றிய
“ஸ்’ரத் 	மர்யம்”	என்ற	அதிகாரத்தின்	ஆரம்ப	வாக்கியங்கைள	எ த் 	ஓதினார்
ஜஃபர்.

ெசாற்களின்	கம்பீர ம்,	அவற்றின்	உண்ைமயான	க த் க்க ம்	ெமாழியின்
அழ ம்,	க த் ச்	ெசறி ம்	அரசரின்	உள்ளத்ைத	ஈர்த்த .

உடேன	அரசர்,"கட ள்	மீ 	சத்தியமாக	இம்ெமாழி ம்,	இன்ஜீ ம்	(ஈஸா	நபி
அவர்க க் 	ெவளியான	ேவத ம்)	ஒேர	தீபத்திலி ந் 	ெவளியான	ஒளிகேள!”
என	உரக்கக்	 றினார்.

ைறஷி	 தர்களிடம்	 ஸ்லிம்கைள	ஒப்பைடக்க	ம த் 	விட்டார்	அரசர்.
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		ஈஸா	நபி	அவர்கள்	இைற தர்	என்பேத	 ஸ்லிம்களின்	ெகாள்ைக.

ஆனால்,	கிறிஸ் வர்கேளா,	அவர்கைளக்	கட ளின்	 மாரர்	என்பதாகேவ
க தியி க்கின்றனர்.

அரசர்	கிறிஸ் வர்	ஆனதால்,	 ஸ்லிம்களின்	ெகாள்ைகயான 	கிறிஸ் வ
மதத் க் 	மா பாடாக	இ ப்பைத	எ த் க்காட் ,	 ஸ்லிம்களிடம்
அவ்வரச க் ப்	பைகைமைய	உண்டாக்க	ேவண் ம்	என் 	 ைறஷித்	 தர்கள்
க தினார்கள்.

ம நாள்	 தர்களின்	தைலவர்	அரசரிடம்	ெசன் ,"அரசர்	அவர்கேள!	ஈஸா	நபி
அவர்கைளப்பற்றி	 ஸ்லிம்களின்	ெகாள்ைக	எத்தைகய 	என்ப 	உங்க க் த்
ெதரி மா?”	என் 	ேகட்டார்.

அரச ம்	அைதத்	ெதரிந் 	ெகாள்ளக்	க தி,	 ஸ்லிம்கைள	சைபக் 	அைழத்
வ மா 	கட்டைள	இட்டார்.

ஸ்லிம்க க் 	இவ்விஷயம்	ெதரிந்த ம்	கவைலயைடந்தனர்.	ஆயி ம்,	நம்
ெப மானார்	அவர்களின்	கட்டைளப்ப 	உண்ைமையக்	 ேவாம்;	நடப்ப
நடக்கட் ம்	என்ற	எண்ணத்ேதா 	அரச	சைபக் ச்	ெசன்றனர்.

அவர்களிடம்,	“மர்ய ைடய	 மாரராகிய	ஈலா	அவர்கைளப்பற்றி	உங்கள்	ெகாள்ைக
என்ன?”	என் 	ேகட்டார்	அரசர்.

அதற் 	ஜஃபர்,	“ஈஸா	நபி	அவர்கள்	ஆண்டவ ைடய	அ யார்	என் ம்,
அவ ைடய	 தர்	என் ம்,	எங்கள்	நபி	அவர்கள்	எங்க க்
அறி த்தி ள்ளார்கள்”	என் 	ெசான்னார்.

அப்ெபா 	அரசர்,	“இைறவன்	ேபரில்	சத்தியமாக	ஈஸ்◌ா	நபி	அவர்கைளப்பற்றி
நீங்கள்	என்ன	ெசான்னீர்கேளா	அைதக்	காட் ம்	எள்ளள 	 ட	அதிகமாக
எ ம்	ெசால்ல	 யா ”	என் 	ெசான்னார்.	சைபயில்	இ ந்த	பாதிரியார்கள்
அைதக்	ேகட்ட ம்	வ த்த ற்றனர்.

இனி,	தங்க ைடய	எண்ணம்	எ ம்	ைக டா 	என் 	க திய	 ைறஷிகளின்
தர்கள்	மக்கா க் த்	தி ம்பிவிட்டனர்.
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		 ைறஷிகளின்	 தர்கள்	அபீசீனியாவிலி ந் 	தங்கள்	எண்ணம்
ேதால்வி ற் த்	தி ம்பி	வந்த	ெசய்திைய	அறிந்த	 ைறஷிகள்	மிக ம்	ேகாபம்
அைடந்தனர்.

ெப மானார்	அவர்க க் 	 ன்னி ம்	அதிகமாகத்	ெதால்ைல ம்	 ன்ப ம்
ெகா க்கத்	ெதாடங்கினர்.	அதனால்	ெப மானார்	அவர்க ைடய	ஊக்கம்
சிறி ம்	தளரவில்ைல.

ெப மானார்	அவர்களின்	சிறிய	தந்ைத	ஹம்ஸா	மாவீரர்;	ேவட்ைடயா வதில்
வி ப்பம்	உைடயவர்.	வி யற்காைலயில்	வில்ைல	எ த் க்ெகாண் 	ெவளிேய
றப்பட் ப்ேபாய்	மாைலயில்	தி ம் வார்.

அவர்	 ைறஷிகளிடம்	ெந ங்கிய	ெதாடர் 	ெகாண் ந்தார்.	அவர்க ைடய
நன்மதிப்ைப ம்	ெபற்றி ந்தார்.

அவேரா	இஸ்லாத்ைத	த வவில்ைல.	ஆனா ம்	ெப மானார்	அவர்களிடம்	மி ந்த
அன் 	ெகாண் ந்தார்.

ஒ நாள்	அவர்	ேவட்ைடக் ப்	ேபாயி ந்தார்.	அப்ெபா ,	ெப மானார்
அவர்களின்	பைகவன்;	 ைறஷித்	தைலவர்களின்	ஒ வன்,	இஸ்லாத்ைத	ேவேரா
ஒழிப்பேத	தன் ைடய	ேநாக்கமாகக்	ெகாண்டவன்	ெப மானார்	அவர்களின்
தைலயில்	கல்லால்	அ த் க்	காயப்ப த்திவிட்டான்.

அந்தக்	ெகா யவனின்	ெசயைல,	ேவட்ைடயிலி ந் 	தி ம்பி	வந்த	ஹம்ஸா
அவர்கள்	அறிந்த ம்,	அடங்காக்	ேகாபத்ேதா ,	அவைனத்	ேத ப்ேபானார்.

அவேனா	ஒர்	இடத்தில்	உற்சாகமாய்	ேகளிக்ைகயில்	ஈ பட் ந்தான்.	உடேன
அவன்	மீ 	அம்ைப	எய் 	அவன்	தைலையக்	காயப்ப த்திவிட்டார்.

அதன்	பின்னர்,உடேன	கஃபா க் ப்ேபாய்,	ெப மானார்	அவர்கைளக்	கண் ,
“ ஹம்மேத!	கவைலப்படாதீர்!	உம்ைமத்	தாக்கியவைனப்	பழிவாங்கிவிட்ேடன்”
என்றார்.

“எப்ப ?”	என் 	ேகட்டார்கள்	ெப மானார்	அவர்கள்.



“அம் 	எய் ,	அந்த	 டனின்	தைலைய	உைடத் விட்ேடன்”	என்றார்	ஹம்ஸா,

“என்	அ ைமச்	சிறிய	தந்ைதேய	இஸ்லாத்திற் 	விேராதமாயி ப்பவர்கைளப்
பழிவாங்கேவண் ம்	என்ப 	என்	ேநாக்கம்	அல்ல.	அவர்கைளத்
ன் த் வதி ம்	எனக் ப்	பிரியம்	இல்ைல.	ஆனால்	நீங்கள்	இஸ்லாத்தில்

ேசர்வ தான்	எனக் 	மகிழ்ச்சிைய	அளிக் ம்”	என் 	ெப மானார்	அவர்கள்
றினார்கள்.

உடேன	ஹம்லா	அவர்கள்,	“அேத	ேநாக்கத்ேதா 	தான்	நான்	இங்ேக	வந்ேதன்”
என் 	 றி,	கலிமா	ஒதி,	இஸ்லாத்தில்	ேசர்ந்தார்கள்.
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		ஹம்ஸா	அவர்கள்	இஸ்லாத்தில்	ேசர்ந்த	ெசய்திையக்	 ைறஷிகள்	அறிந்தனர்.
அதனால்	 ன்னி ம்	அதிகமாக	வ த்தம்	அைடயலானார்கள்.

இஸ்லாத்தின்	வளர்ச்சிைய	எவ்வா 	த ப்ப 	என	அவர்கள்	இரகசியமாக ம்,
பகிரங்கமாக ம்	 	ேயாசித் க்	ெகாண் ந்தார்கள்.

ெப மானார்	அவர்க க் ம்,	 ஸ்லிம்க க் ம்	 ைறஷிகள்	அளவற்ற
ெகா ைமகைள ம்	இைட கைள ம்	ெசய்தார்கள்.	அவற்றால்	எவ்விதப்
பயைன ம்	காணாமல்	அ த் ப்	ேபாய்விட்டனர்.

அப்ெபா 	ெகா ைமேய	உ வான	அ ஜஹில்	 ைறஷித்	தைலவர்கைள	எல்லாம்
அைழத் ,

“அன்பார்ந்த	 ைறஷிகேள	உங்க ைடய	மதம்	ேகவலப்ப த்தப்ப கின்ற .
உங்க ைடய	 தாைதயர்	பழிக்கப்ப கின்றனர்.	நீங்கள்	வணங் ம்
விக்கிரகங்கள்	நிந்திக்கப்ப கின்றன.	இன் ம்	உங்க க் 	உணர்ச்சி
உண்டாகவில்ைல,	நீரில்	 ழ்கியாவ 	நீங்கள்	உயிர்	இழக்கக் டாதா?
தன்னந்தனியாக	ஒ 	மனிதன்	நின் ெகாண் 	நம்ைமப்	பழிப்ப ம்	அைதப்
பார்த் க்ெகாண் 	நாம்	ஒன் ம்	ெசய்ய	இயலாமல்	ெவ மேன	இ ப்ப ம்
ெவட்கப்படத்தக்க 	அல்லவா?	இவற்ைறெயல்லாம்	இனி	என்னால்
சகித் க்ெகாள்ள யா .	அரபியர்கேள!	உங்க ைடய	வீர ம்,	 தந்திர ம்
மாய்ந் விட்டனேவா!	நாம்	ேகாண்ழகளா?	உங்களில்	யார்	அந்த	 ஹம்மைதச்
சிரச்ேசதம்	ெசய் 	வ கிறாேரா,	அவ க் 	அத்தைகய	ெதாண் க்காக	நான்

	ஒட்டகங்கள்	பரிசாக	வழங் கின்ேறன்”	என் 	உரக்கக்	 வினான்.

அ ஜஹிலின்	இந்தச்	ெசாற்கள்,	 ைறஷிக க் 	எரிகின்ற	ெந ப்பில்
எண்ெணைய	ஊற்றிய ேபால்	ஆகிவிட்ட .

அந்தக்	 ட்டத்திலி ந் 	ஒ வர்	எ ந் 	அ ஜஹீைல	ேநாக்கி	“நீர்	 றிப்பிட்ட
காரியத்ைத	நான்	ெசய் 	வ கிேறன்;	ஆனால்	நீர்	ெசான்ன	வாக்ைக
நிைறேவற் வதாக,	எனக் 	உ தி	அளிக்கேவண் ம்”	எனக்	ேகட்டார்.

உ திெமாழி	ேகட்டவர்	யார்?	இஸ்லாத்தின்	மீ 	க ைமயான	பைக	ெகாண்
பலைர	 ன் த்தியவர்.	இவர்	கத்தாப்	என்பவரின்	மகன்	உமர். ைறஷிகளின்
ெகளரவமான	 ம்பத்ைதச்	ேசர்ந்தவர்.



உடேன	அ ஜஹில்,	உைரக்	கஃபா க் 	ைழத் க்	ெகாண் ேபாய்,	 ைறஷிகள்
ெபரிதாக	மதிக் ம்	ஹ'பல்	 ன்	நின் ."நான்	ெகா த்த	வாக்ைக
நிைறேவற் வதாக”	உ திெமாழி	 றினான்.

‘பைகவைரக்	ெகால் ம்	வைர,	ேவ 	எவ்வித	 கத்ைத ம்	நா வ 	இல்ைல’	என
உம ம்	உ தி	ெசய்தார்.
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		ெப மானார்	இ க் ம்	இடத்ைத	ேநாக்கி	உமர்	உ விய	வா டன்	 றப்பட் ச்
ெசன்றார்.

வழியில்	அவ ைடய	நண்பர்	ஒ வர்,"இவ்வள 	ேவகமாக	எங்ேக	ேபாகிறீர்?”
என் 	ேகட்டார்.

நடந்தவற்ைற ம்,	தாம்	எ த் க்ெகாண்ட	உ திெமாழிைய ம்	விவரமாகக்
றினார்	உமர்.

“இஸ்லாத்ைத	அழித் ,	அைதப்	பிரச்சாரம்	ெசய்பவைர	ெகாைலச்	ெசய்ய	 றப்பட்
விட் ேர!	உம் ைடய	சேகாதரி ம்,	ைமத் ன ம்	 ஸ்லிமாக	இ க்கிறார்கேள!
அ 	உமக் த்	ெதரியாதா?	 தலில்	அவர்கைளத்	தி த் ம்,	நியாய	உணர் ம்
ெவட்க ம்	உம்மிட ம்	இ க் மானால்,	 தலில்	உம் ைடய	வீட்ைடச்	சீர்ப த் ம்”
என்றார்	நண்பர்.

அைதக்ேகட்ட	உம க் க்	ேகாபக்	கனல்	ெகா ந் விட்ட !

உடேன,	அவர்	தம் ைடய	சேகாதரி	வீட் க் ப்ேபாய்க்	கதைவ	தட் னார்.

அப்ெபா 	அவர்	சேகாதரி ம்,	ைமத் ன ம்	தி க் ர்ஆைன
ஓதிக்ெகாண் ந்தனர்.

அந்த	ஒலியான 	உமரின்	காதில்	வி ந்த .

தி க் ர்ஆன்	எ தப்பட்ட	சில	தாள்கைள	மைறத் 	ைவத் விட் க்	கதைவத்
திறந்தார்.

உமர்	உள்ேள	 ைழந்த ம்,"இங்ேக	நான்	ேகட்ட	சப்தம்	என்ன?”	என் 	ேகட்டார்.

“ஒன் ம்	இல்ைலேய!”	என்றார்	சேகாதரி.

“நான்தான்	என்	காதாரக்	ேகட்ேடேன;	நீங்கள்	இ வ ம்	நம் ைடய	 ராதன
மதத்ைத	 றக்கணித் 	விட் ர்கள்”	என் 	 றிக்ெகாண்ேட,	ைமத் னைர
ைநயப் ைடக்கத்	ெதாடங்கினார்	உமர்.	தம்	கணவைரக்	காப்பாற்ற	 ற்பட்ட
சேகாதரிைய	உமர்	அ த்ததில்,	அவ க் 	இரத்தக்காயம்	உண்டாயிற் .



அந்த	நிைலயில்,	தம்	சேகாதரைரப்	பார்த் ,"நீங்கள்	என்ன	ேவண் மானா ம்
ெசய் 	ெகாள் ங்கள்.	இஸ்லாம்	எங்கள்	மனத்ைதவிட் 	ஒ ேபா ம்	அகலா ”
என் 	 ணிேவா 	 றினார்	சேகாதரி.

சேகாதரியின்	இரத்தக்	காயத்ைத ம்,	மனஉ திைய ம்	கண்ட	உமர்	உள்ளம்
ெநகிழலானார்.

அவர்கைள	அன் டன்	ேநாக்கி,"நீங்கள்	ஓதிக்ெகாண் ந்தைத	எனக் க்
காட் ங்கள்”	என் 	ேகட்டார்	உமர்,	அங்க த்தி	ெசய் ெகாண் 	வந்த	ஹல்ரத்
உமரிடம்	தி க் ர்ஆன்	எ தப்பட்ட	சில	தாள்கைளக்	ெகாண் வந் ,
அச்சத் டன்	ைவத்தார்	சேகாதரி.

அவற்ைற	ஓதி	 ணர்ந்த ம்	உமர்	உள்ளம்	ெநகிழ்ந் 	பரவசம்	ஆனார்.
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		சேகாதரி	வீட் லி ந் 	உமர்	மன	அைமதிேயா ,	ெப மானார்	அவர்கள்
இ க் ம்	இல்லம்	ேநாக்கிச்	ெசன்றார்.

அப்ெபா 	ெப மானார்அர்க்கம்	என்பவ ைடய	விசாலமான	வீட் ல்
இ ந்தார்கள்.

ன் த்தப்பட்ட	 ஸ்லிம்கள்	பலர்	அங்ேக	 ,	தங்க ைடய	வணக்கத்ைத
நிைறேவற்றி	வந்தனர்.

அ ஜஹில்	வி த்த	அறிவிப்ைப ம்,	உமர்	வா டன்	 றப்பட்டைத ம்	 ஸ்லிம்கள்
அறிந் 	மிக ம்	பயத்ேதா 	இ ந்தார்கள்.

ஏெனனில்,	உமரின்	சேகாதரி	வீட் ல்	நிகழ்ந்த 	எ ம்	எவ க் ேம	ெதரியா

உமர்	வந் ,	அைடக்கப்பட் ந்த	கதைவத்	தட் னார்.	அப்ெபா ம்	அவர்	ைகயில்
வாள்	இ ந்த .

திகில்	அைடந்தி ந்த	 ஸ்லிம்கள்	கதைவத்	திறக்கத்	தயங்கினார்கள்.

அப்ெபா 	ஹம்ஸா	அவர்கள்	 ஸ்லிம்கைள	ேநாக்கி,"உமைர	உள்ேள
வரவி ங்கள்.	அவர்	நல்ல	ேநாக்கத்ேதா 	வந்தால்	சரி,	இல்ைலயானால்	அவர்
ைகயி ள்ள	வாைளக்ெகாண்ேட,	அவ ைடய	தைலையக்	ெகாய் வி ேவன்”
எனத்	 ணிேவா 	 றினார்கள்.

கத 	திறக்கப்பட்ட .	உமர்	உள்ேள	வந்தார்.

ெப மானார்	அவர்கள்	எதிேர	ெசன் 'உமேர,	நீர்	என்ன	ேநாக்கத்ேதா 	இங்
வந்தீர்?”	என் 	ேகட்டார்கள்.

அவர்க ைடய	வார்த்ைதயான ,	உமைர	ந ங்கச்	ெசய் விட்ட .

உமர்	மிக ம்	பணிேவா ,"இஸ்லாத்ைத	ஒப் க்ெகாள்வதற்காக”	என் 	 றினார்.
உடேன	ெப மானார்	அவர்கள்,	“அல்லாஹ?	அக்பர்”	(ஆண்டவன்	மிக	உயர்ந்தவன்)
என	உரக்கக்	 றினார்கள்.



அங்ேக	இ ந்த	அைனவ ம்	உடேன	அவர்கேளா 	ேசர்ந் ,"அல்லாஹூ	அக்பர்”
என	 ழங்கினார்கள்.

மக்காவில்	இ ந்த	மைலகளில்	எல்லாம்	எதிெராலி	கிளம்பின!	உமர்	 ஸ்லிம்
ஆன ம்,	இஸ்லாமிய	வரலாற்றில்	ஒ 	தி ப்பம்	உண்டாயிற் .

அ வைர	 ஸ்லிம்களின்	எண்ணிக்ைக,	மிகக் ைறந்த	அளவில்	இ ந்ததால்,
தங்கள்	மத	சம்பந்தமான	காரியங்கைளப்	பகிரங்கமாக	நடத்த	இயலாமல்
இ ந்த .

உமர்	இஸ்லாத்ைதத்	த விய ம்	நிைலைமேயா	மாறிவிட்ட !	உமர்	இஸ்லாத்ைத
த விய	ெசய்திைய	எல்ேலா க் ம்	அவர்கேள	அறிவித்தார்கள்.

அதன்பின்னர்,	 ஸ்லிம்கள்	கஃபாவில்	எவ்வித	பய ம்	இல்லாமல்	ெதா ைகைய
நிைறேவற்றினார்கள்.
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		வீரத்தன்ைம ம்,	அறி க் ர்ைம ம்	நிைறந்த	உமர்	அவர்க ம்,	 ைறஷிகளின்
மதிப்ைபப்	ெபற்றி ந்த	வீரர்	ஹம்ஸா	அவர்க ம்	இஸ்லாத்ைதத்	த விய
மக்காவில்	இ ந்த	 ைறஷிக க் 	இ வி ந்த 	ேபாலாயிற் .

ேம ம்,	பலர்	இஸ்லாத்ைதத்	த வினார்கள்.	இஸ்லாம்	வளர்ந் ெகாண்ேட	வந்த .
ஸ்லிம்களின்	ெதாைகேயா	நா க் 	நாள்	ெப கிக்ெகாண் ந்த .

இவற்ைறக்	கண்ட	 ைறஷிக க் 	மனம்	ெபா க்கவில்ைல.	அவர்கள்
ைகக்ெகாண்ட	 யற்சிகள்	யா ம்	வீணாயின.

எனி ம்,	ெப மானார்	அவர்கள்	 ம்பத்தாரில்	பலர்	இஸ்லாத்ைதத்
த வவில்ைல.	ஆனா ம்	அவர்கள்	ெப மானார்	அவர்களிடம்	அபிமானம்
ெகாண் 	உதவி	 ரிந் 	வந்தார்கள்.	அ ேவ	தங்க ைடய	ேநாக்கம்
நிைறேவறாததற் க்	காரணம்	என்பைதக்	 ைறஷிகள்	உணர்ந்தார்கள்,

எனேவ,	ெப மானார்	அவர்களின்	 ம்பத்தினைரக்	கட் ப்ப த்தி
ைவத் விட்டால்,	தங்க ைடய	ேநாக்கம்	ஈேட ம்	என் 	 ைறவிகள்
க தினார்கள்.

எல்ேலா ம்	ஒன் ,	ஓர்	உடன்ப க்ைக	ெசய்தார்கள்.

அந்த	உடன்ப க்ைக	கீழ்க்கண்டவா :

“ ஹம்மைதக்	ெகாைல	ெசய்யப்ப வதற்காக,	அவ ைடய	 ம்பத்தாரான	ப
ஹாஷிம்கள்,	அவைர	நம்மிடம்	ஒப்பைடக்கேவண் ம்,	அவ்வா 	ெசய்யாவி ல்,
ப ஹாஷிம்	 ம்பத்தினேரா 	 ைறவிகள்	எவ ம்	நட் ற
ைவத் க்ெகாள்ளக் டா .	அவர்களிடமி ந் 	எைத ம்	வாங்கேவா,
ெகா க்கேவா	 டா .	அவர்க டன்	ேசர ம்	 டா .	அவர்க க்
உண ப்ெபா ள்கள்	கிைடப்பதற் 	இடம்	ெகா க்க ம்	 டா ”.

இவ்வா 	எ தி	கஃபாவின்	 ன்	ெதாங்கவிட்டனர்.

அைத	அறிந்த	அ தாலிப்	அவர்கள்,	ேவ 	வழி	இல்லாமல்	தங்கள்	 ம்பத்தினர்
அைனவைர ம்	 ட் க்ெகாண் ,	மக்கா க் 	அ கில்	உள்ள	தமக் ச்
ெசாந்தமான	பள்ளத்தாக்கில்	தங்கினார்கள்.



அங்ேக	உண 	கிைடக்காமல்	இைல,	தைழ,	 ைழகைள	உண்டார்கள்.	பசியினால்
ழந்ைதகள்	வீறிட் 	அ தன.	அந்த	அ ைகைய	ெவளிேயயி ந் 	ேகட் க்
ைறஷிகள்	மகிழ்ச்சி	அைடந்தனர்.
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		ெப மானார்	அவர்க ம்,	அவர்களின்	 ம்பத்தின ம்	 மார்	 ன்
ஆண் கள்	உண 	இல்லாமல்	 ன் ற் க்	ெகாண் ந்தனர்.

இ தியாக,	 ைறஷிகளிேலேய	தயாள	 ண ம்,	நியாய	உணர்ச்சி ம்	உள்ள	சிலர்,
ன்ப	நிைலையக்	காணப்ெபா க்காமல்,	உடன்ப க்ைகைய ம்	மீறி

உண ப்ெபா ள்கைள	அ ப்பி	ைவத்தார்கள்.

ெந ங்கிய	உறவினரான	ஹிஷாம்	என்பவ ம்	இரகிசயமாகச்	சிலேவைளகளில்
தானியங்கைள	அ ப் வார்.

அ தாலிப்	அவர்களின்	சேகாதரி	மகனான	ஸ்சிைபரிடம்	அவர்	ெசன் ,	“நீர்
மட் ம்	நன்றாக	உண் 	 கமாக	இ க்கிறீர்!	ஆனால்,	உம் ைடய	மாமாவிடேமா
ஒ 	தானியம்	 ட	இல்ைலேய.	அவர்கள்	இப்ப 	 ன் ற் க்ெகாண் ப்ப
உமக் ச்	சம்மதம்தானா?	என் 	ேகட்டார்.

அதற் 	ஸூைபர்,	“நான்	ஒ வன்	என்ன	ெசய்ய ம்?	என்ேனா 	ஒ வராவ
ேசர்வதாயி ந்தால்,	அந்த	நியாயமற்ற	உடன்ப க்ைகைய	நாேன	கிழித்
எறிந் வி ேவன்”	என்றார்.

“நான்	உம்ேமா 	ேச கிேறன்”	என்றார்	ஹிஷாம்.

இ வ ம்	 த்யிம்	என்பவ ைடய	இல்லத் க் ச்	ெசன்றார்கள்.	வழியில்
அவர்கேளா 	ேவ 	 வ ம்	ேசர்ந்தார்கள்.

எல்ேலா ம்	ஆேலாசித் க்	காைலயில்	கஃபா க் ப்ேபாய்	 	ெசய்வதாகத்
தீர்மானித்தார்கள்.

ம நாள்	காைலயில்	கஃபா க் ப்ேபான ம்,	அங்கி ந்த	மக்கைள	ேநாக்கி,
“மக்கா	வாசிகேள!	நாம்	அைனவ ம்	 கமாகக்	காலம்	கழிக்கிேறாம்.	ப
ஹாஷிம்	 ம்பத்தார்,	உண ம்	தண்ணி ம்	இல்லாமல்	வா கின்றார்கள்.
ஆண்டவன்	ேபரில்	சத்தியமாக	இந்த	அக்கிரமமான	உடன்ப க்ைகையக்	கிழித்
எறி ம்	வைர	நான்	 ம்மா	இ க்கமாட்ேடன்”	என்றார்	ஹ'ைபர்,

உடேன	அ ஜஹில்	எ ந் ,	இந்த	உடன்ப க்ைகையக்	கிழிக்க	யாரா ம்	 யா ”
என்றார்.



அப்ேபா 	ஸம்	ஆ	என்பவர்	எ ந் ."நீ	ெபாய்	ெசால் கிறாய்;	இைத	எ ம்ேபா
நாங்கள்	யா ேம	இதற் ச்	சம்மதம்	அளிக்கவில்ைலேய”	என்றார்.

பின்னர்	 வ ம்	ேசர்ந் 	ஆ தங்கள்	சகிதமாய்,	ப 	ஹாஷிம்கள்	இ க் ம்
பள்ளத்தாக் க் ச்	ெசன் 	அவர்கள்	அைனவைர ம்	அைழத் 	வந் விட்டனர்.
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		ெப மானார்	அவர்களின்	ெபரிய	தந்ைத	அ தாலிப்	அவர்கள்	ெச த்திய
அன் க் ம்	ெசய்த	தியாகங்க க் ம்	அளவில்ைல.

அதனால்	அவர்கள்,	அேரபியர்க ைடய	பைகைமையப்	ெபறேவண் யதாயிற் .
ெப மானார்	அவர்க ம்	அளவற்ற	அன் 	ெகாண் ந்தார்கள்.

ஒ சமயம்,	அ தாலிப்	அவர்கள்	ேநா ற்றி ந்தேபா 	அவர்கைளக்	காண
ெசன்றார்கள்	ெப மானார்	அவர்கள்.

அப்ெபா ,	“என்	சேகாதரர்	 மாரேர!	எந்த	ஆண்டவன்	உம்ைம	நபியாக
அ ப்பியி க்கிறாேனா	அந்த	ஆண்டவனிடம்,	என் ைடய	ேநாய்	 ணமா ம்ப
நீர்	பிரார்த்தைன	ெசய்யக் டாதா?’	என் 	ேகட் க்ெகாண்டார்	அ தாலிப்.

அவ்வாேற	ெப மானார்	அவர்கள்,	“ஆண்டவனிடம்	பிரார்த்தைள	ெசய்தார்கள்”.

ேநாய்	 ணமாகிய ம்,	“ஆண்டவன்	உம் ைடய	பிரார்த்தைனைய
அங்கீகரிக்கிறான்”	என்றார்	அ தாலிப்.

“ஆண்டவ ைடய	கட்டைளக க் 	நீங்க ம்	கீழ்ப்ப ந் 	நடந்
ெகாள்வீர்களானால்,	உங்க ைடய	பிரார்த்தைனகைள ம்	அவன்	அங்கீகரிப்பான்”
என் 	 றினார்கள்	ெப மானார்	அவர்கள்.

அ தாலிப்	அவர்கள்	மரணத்த வாயில்,	தங்கைளச்	ேசர்ந்தவர்கள்
அைனவைர ம்	அைழத் ,	“நீங்கள்	எல்ேலா ம்	 ஹம்ம 	அவர்க டன்
நட் றேவா 	நடந் ெகாள்ளேவண் ம்	என் 	உங்க க் 	இ தியாகச்
ெசால் கிேறன்.	ஏெனனில்,	அவர்	 ைறஷிகளின்	நம்பிக்ைகையக்	காப்பாற் வார்.
அர 	ேதசத்தின்	சத்திய	சந்தர்	அவேர	அவர்	ெகாண் 	வந்தி க் ம்	மதத்ைத
என்	மனம்	ஏற் க்ெகாள்கிற .	ஆனால்	மற்றவர்கள்	பழிப்பார்கேள	என்ற
அச்சத்தால்	நாவான 	அைத	ஒப் க்ெகாள்ள	ம க்கின்ற ”	என்றார்கள்.

அ தாலிப்	அவர்கள்	உயிேரா 	இ க் ம்வைரயில்,	ெப மானார்	அவர்களிடம்
மி ந்த	அன் 	பாராட் 	வந்தேதா ,	ெபரிய	ஆதரவாக ம்	இ ந் 	வந்தார்கள்.

அதனால்,	 ைறஷிகள்	 ன் த்தல்கள்	ஈேடற யாமல்	ேபாயிற் .	அ தாலிப்
அவர்கள்	மரணம்	அைடந்த டன்,	 ைறஷிக க் 	இ ந்த	சிறிய	அச்ச ம்



அகன் விட்ட .

ெபரிய	தந்ைதயின்	மரணமான ,	ெப மானார்	அவர்க க் ப்	ெபரிய
இழப்பாயிற் .	 ஸ்லிம்க ம்	மி ந்த	 க்கத்தில்	ஆழ்ந்தார்கள்.
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		கதீஜா	பிராட் யார்	ெப மானார்	அவர்களின்	க த் க்ேகற்ப	இைணந்
வாழ்ந்தனர்.	ெதால்ைல ம்	 ன்ப ம்	 ழ்ந்த	ேவைலகளில்	ெப மானார்
அவர்க க் ப்	பிராட் யார்	ஆ தல்	அளிக்கக்	 யவர்களாக ம்	இ ந்தனர்.

ெப மானார்	அவர்க க் 	கதீஜா	பிராட் யாரிடம்	ஒ 	ஆ ம்	நான்
ெபண்க ம்	பிறந்தனர்.	ஆண் ழந்ைத	இளைமயிேலேய	இறந் விட்ட .
ெபண்கள்	நால்வ க் ம்	தி மணம்	ெசய் 	ைவக்கப்ெபற்ற .

ெப மானார்	அவர்க க் 	நபிப்	பட்டம்	கிைடத்த	பத்தாவ 	ஆண் ல்,	இரண்
க்க	நிகழ்ச்சிகள்	உண்டாயின.

ஒன் :	அ தாலிப்	அவர்களின்	மரணம்,	இரண்டாவ 	கதீஜா	பிராட் யாரின்
மரணம்.

மி ந்த	உதவியாயி ந்த	இ வரின்	மரணத்தினால்	ெப மானார்	அவர்களின்	உ தி
ெகாஞ்ச ம்	தளரவில்ைல.

ெப மானார்	அவர்கள்,	பிரியமானவர்களின்	பிரிவினால்	உதவியற்றவர்கள்
ஆனேபாதி ம்,	ஆண்டவனிடம்	அவர்க க் 	அதிக	நம்பிக்ைக	 ய .

ஆண்டவன்	எப்ெபா ம்	தங்க க் 	உதவியாக	இ ப்பான்	என் ம்,	அவன்
ெசய்வ 	அைனத் ம்	நன்ைம	அளிக்கத்தக்கதா	யி க் ம்	என் ம்	உ திேயா
ெதாடர்ந் 	ெசயல் ரியலானார்கள்.
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		அ தாலிப்,	கதீஜா	பிராட் யார்	ஆகிய	இ வரின்	பிரி க் ப்	பின்ன ம்
ெப மானார்	அவர்க க் 	 ைறஷிகளின்	ெகா ைமகள்	ெதாடர்ந்தன.

ெப மானார்	அவர்கள்,	ஒ நாள்	வழியில்	ேபாய்க்	ெகாண் க் ம்ேபா ,
ைறஷிகளின்	ைகக் லி	ஒ வன்	அவர்கள்	தைலயில்	மண்ைண	வாரி

இைறத் விட்டான்.

அந்த	நிைலயிேல	அவர்கள்	வீட் ற் 	வந்தார்கள்.

ெப மானார்	அவர்களின்	 தல்வி	பாத்திமா	பீவி	தண்ணிர்	ெகாண் 	வந்
தைலையக்	க வி	விட் ,	தந்ைதயின்	மீ ள்ள	பாசத்தினால்	அழத்ெதாடங்கினார்.

அப்ெபா 	ெப மானார்	அவர்கள்,	“	அ ைம	மகேள!	அழாேத!	ஆண்டவன்
உன் ைடய	தந்ைதையக்	காப்பாற் வான்”	என் 	ஆ தல்	 றினார்கள்.
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		 ைறஷிகளின்	ேபாக்கில்	சிறி ம்	மாற்றம்	ஏற்படவில்ைல.	அதனால்	ெப மானார்
அவர்கள்	சஞ்சல ற்றார்கள்.

மக்கா க் 	அண்ைமயில்	உள்ள	‘தாயிப்’	என் ம்	ஊ க் ப்ேபாய்,
இஸ்லாத்ைதப்பற்றி	உபேதசிக்கலாம்	எனக்	க தி	அங்ேக	ெசன்றார்கள்.

அங்ேக	ெசல்வந்தர்க ம்	பிர க்க ம்	பலர்	இ ந்தனர்.	அதில்	 க்கியமான	ஒ
ம்பத்தில்	 ன் 	சேகாதரர்கள்	இ ந்தார்கள்.	அவர்களிடம்	ைஜ ப்

ஹாரிதா டன்	ெசன் 	ெப மானார்	அவர்கள்,	இஸ்லாத்தின்	ெப ைமையக்	 றி,
அதில்	ேச மா 	அவர்கைள	அைழத்தார்கள்.

அந்த	 வ ம்	 றிய	ெசாற்கள்	நைகக்கத்தக்கைவயாக	இ ந்தன.

“உம்ைம	நபியாக	ஆண்டவன்	அ ப்பி	இ ந்தானானால்,	நல்ல	உைட ம்,	சவாரி ம்
தந்தி க்கமாட்டானா?	என்றார்	 தலாவ 	ஆசாமி.

“ஆண்டவ க் 	உம்ைமத்தவிர	ேவ 	ஒ வ ம்	கிைடக்கவில்ைலயா?”	என்றார்
இரண்டாவ 	நபர்.

“உம்ேமா 	எக்காரணத்ைதக்	ெகாண் ம்	நான்	ேபச	இயலா .	உண்ைமயில்	நீர்
நபியாக	இ ந்தால்,	உம் டன்	ேப வ 	எங்க க்ேக	விேராதமா ம்.	நீர்	ெபாய்யரா
இ ந்தால்	உைரயா வதற் த்	த தி ைடயவர்	அல்லர்”	என்றார்	 ன்றாவ 	ஆள்.

அந்த	 வ ம்	அத்ேதா 	நிற்கவில்ைல,	ெப மானார்	அவர்கைள	ஏளனம்
ெசய் மா 	கைட	வீதியி ள்ள	மக்கைளத்	 ண் விட்டனர்.

ஊரில்	உள்ள	வீணர்கள்	எல்ேலா ம்	ஒன் 	திரண் 	வந் 	ெப மானார்
அவர்க க் 	எதிரில்	அணி	வ த் 	நின்றார்கள்.

ெப மானார்	அவர்கள்	 றப்பட் ச்	ெசல் ம்ேபா ,	அந்தக்	ெகா யவர்கள்
அவர்களின்	பாதங்களில்	கற்கைள	வீசி	எறிந்தனர்.

கல்வீச்சினால்	காயம்பட் க்	காலணிகள்	இரத்தத்தால்	நைனந்த .

காயத்தால்	ேசார் ற் ,	அவர்கள்	உட்கார	 ற்ப ம்ேபா ,	அந்தப்	ப பாவிகள்



உட்கார	விடாமல்,	ேதாைளப்பி த் 	எ ந் 	நிற் மா 	 க்கிவி வார்கள்.

ேம ம்	நிந்திப்பார்கள்;	ஏளனம்	ெசய்வார்கள்	ைகெகாட் ச்	சிரிப்பார்கள்.
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		அறியாைம	மிக்க	தாயிப்	மக்களின்	ெதால்ைலகள்	தாளாமல்,	ெப மானார்
அவர்கள்	கைடசியாக,	அ கி ள்ள	திராட்ைசத்	ேதாட்டத் க் ப்ேபாய்	அந்தப்
பந்த க் 	அ யில்	ேசார்ேவா 	அமர்ந்தார்கள்.

ேதாட்டத்தின்	ெசாந்தக்காரர்	 ஸ்லிம்	அல்லாத	ஒ வர்.

ெப மானார்	அவர்களின்	அந்த	நிைலையக்	கண்ட	அவர்	தம் ைடய	ஏவலாள்
லம்	ஒ 	 ந்திரிக்ெகாத்ைதப்	பாத்திரத்தில்	ைவத் க்	ெகா த் 	அ ப்பினார்.

கைளப்பாறிய	ெப மானார்	அவர்கள்,	இைறவனிடம்	பிரார்த்தித்தார்கள்.

“ஆண்டவேன!	மனிதர்களின்	பார்ைவயில்	நான்	ேகவலப்ப த்தப்ப வைத ம்
உன்னிடேம	 ைறயி கின்ேறன்.	ஏெனனில்,	இரக்கம்	உள்ேளார்	எல்ேலாரி ம்	நீேய
மிக ம்	இரக்கம்	உள்ளவன்.	நீேய	பலவீனர்கைளக்	காப்பாற் கிறவன்,	என்ைன ம்
நீேய	பா காப்பவன்.	என்ைன	யாரிடத்தில்	ஒப் விப்பாய்?	என்ைனக்
ெகா ைமப்ப த் ம்	அந்நிய	விேராதியிடத்திலா?	அல்ல 	என் ைடய
பணிக க் 	ஒத் ைழக் ம்	நண்பரிடத்திலா?	உன் ைடய	அதி ப்தியான
என்மீ 	இல்லாமல்	இ ந்தால்,	எனக் 	மற்றவற்ைறப்பற்றி	எல்லாம்	கவைல	இல்ைல.
உன் ைடய	பா காப்பான 	மிக ம்	விரிவான 	உன் ைடய	ேகாபம்	என்மீ
இல்லாமல்	இ க்கட் ம்	என் ைடய	இன்னல்கைள	உன்	வி ப்பம்ேபால்	தீர்த்
ைவப்பாயாக!	உன்ைனயன்றி	எனக் 	ேவ 	சக்தி ம்	இல்ைல.	உதவி ம்	இல்ைல!”
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		ெப மானார்	அவர்கள்,	தாயிப்	வாசிகளின்	 ன் த்தைலச்	சகித் க்ெகாண் ,
அந்த	ஊைர	விட் ப்	 றப்பட் ,	வழியில்	இரண் 	சிற் ார்களில்	சிலநாட்கள்
தங்கினார்கள்,

தாயிப்	வாசிகள்	ெப மானார்	அவர்கைளத்	 ன் த்தி	அ ப்பியைத	அறிந்த
மக்கா	 ைறஷிகள்	 கலித்தனர்.

ெப மானார்	அவர்கள்	மக்கா க் த்	தி ம்பி	வந்தா ம்	அவ்வாேற	நிர்ப்பந்தித்
அவர்கைளத்	தி ப்பி	அ ப்பிவிடத்	தயாரானார்கள்	 ைறஷிகள்.

மக்கா க் 	வ ன்	ெப மானார்	அவர்கள்,	 ைறஷிகளின்	ேநாக்கத்ைதத்
ெதரிந் ெகாண்டார்கள்.	ஆைகயால்	இந்த	நிைலைமயில்	மக்கா க் ள்
ேபாகக் டா 	எனக்	க தி,	ஊ க் 	ெவளிேய	இ ந் ெகாண் 	மக்கா
வாசிக க் 	 	அ ப்பினார்கள்.

அதாவ ;	இஸ்லாத்தில்	ேச மா 	 ைறஷிகைளக்	கட்டாயப்ப த் வ 	இல்ைல
என் ம்,	ேவத	வாக்கியங்கைள	மட் ம்	மக்க க் 	எ த் க் வதற் 	இடம்
தரேவண் ம்	என் ம்	 தில்	ெசால்லி	அ ப்பினார்கள்.

ஆனால்	 ைறஷிகேளா	எக்காரணத்தினா ம்	ஆதர 	அளிக்க	இயலா 	என
ம த் விட்டனர்.

அப்ெபா ,	 த்யிம்	இப் 	அதி	என்பவர்	ச க	உணர்ச்சியினா ம்,	தம்
நாட் னர்	என்ற	அ தாபத்தினா ம்	ெப மானார்	அவர்க க் 	உதவி	 ரிய	 ன்
வந்தார்.	அவர்	 ைறஷிகைள	ேநாக்கி,

“எம்	நாட்டவர்கேள!	நம் ைடய	ேதசமான 	நாட் ப்பற் க் ம்	அன்னியர்க க்
அளிக் ம்	உபசாரத் க் ம்	பல	ப திகளி ம்	பிரசித்தி	ெபற்றி க்கிற .
அப்ப யி க் ம்ேபா ,	உயர்ந்த	 ம்பத்ைதச்	ேசர்ந்த	நம் ைடய	ஒ
சேகாதரைர	இவ்வா 	இரக்கம்	இல்லாமல்	நீங்கள்	நடத் வ ம்,	தம்	ெசாந்த
வீட் க் 	ஒர	விடாமல்	அவைரத்	த ப்ப ம்	ெப ந்தன்ைம	ஆ மா?”	என்
றினார்.

உடேன	 த்யிமின்	ஓர்	ஒட்டகத்தில்	ஏறிக்ெகாண் ,	தம்ைமச்	ேசர்ந்தவர்கைள
ஆ தபாணிகளாகக்	 ட் க்ெகாண் 	ெப மானார்	அவர்கள்	இ க் ம்	இடம்



ெசன் 	அவர்கைள	அைழத் 	வந்தார்.

ெப மானார்	அவர்கள்	ெவளிேய	ேபா ம்	இடங்க க்ெகல்லாம்	 த்யி ம்	 டேவ
ெசன் 	வ வார்.

ஒ நாள்	ெப மானார்	அவர்கள்,	மக்க க் ப்	ேபாதைன	ெசய் விட்
த்யி டன்	தி ம்பி	வ ம்ேபா 	 ைறஷிகள்,	ெப மானார்	அவர்கைள	நிந்தைன

ெசய்தேதா 	 த்யிைம ம்	அவ றாகப்	ேபசினார்கள்.

தமக் 	உதவி ரிபவர்	இவ்வா 	நிந்தைனக் 	ஆளாவைதக்	காணப்	ெப மானார்
அவர்க க் ப்	ெபா க்க	 யவில்ைல.	தங்கேளா 	வ வதனாேலேய
அவ க் ம்	அவமரியாைத	ஏற்ப கிற 	என் 	எண்ணி,	ம நாளிலி ந் 	தாங்கள்
மட் ேம	ெவளிேய	 றப்பட்டார்கள்,

அறி ைர	 றத்ெதாடங்கியேபா 	மக்கள்	வந் 	 னார்கள்.	அவர்கைளப்
பார்த் 	 தலாவதாக,	“சேகாதரர்கேள!	நான்	இப்ெபா 	 த்யிமின்	அவர்களின்
ஆதரவில்	இல்ைல.	என் ைடய	நாயகேன	எனக் ப்	 கலிடம்,	அவ ைடய
உதவி ம்,	ேமற்பார்ைவ ம்	எனக் ப்	ேபா மானைவ.	ஆைகயால்	இனி	 த்யிைம
நிந்திக்கேவண்டாம்”	என் 	 றினார்கள்.

அன்றிலி ந் 	ெப மானார்	அவர்கள்	இன்னல்கைளப்	ெபா ட்ப த்தாமல்	இர ம்
பக ம்	தனியாகேவ	இஸ்லாத்ைதப்	பரப் வதிேல	கவனம்	ெச த்தலானார்கள்.

அவர்கள்	ேபாதைன	ெசய் ம்ேபா ,	அந்தச்	ெசாற்கள்	மக்க க் க்
ேகட்காதவா ,	 ைறஷிகள்	 ற்றி	நின் 	ெகாண் 	 ச்சல்	ேபா வார்கள்.

ற் ப் றங்களிலி ந் 	 திதாக	யாேர ம்	மக்கா க் 	வந்தால்,	ெப மானார்
அவர்களின்	ேபாதைனையக்	ேகட்கேவண்டாம்	என் 	 ைறஷிகள்	 ன்னேர
ெசால்லித்	த த் வி வார்கள்.
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		வழக்கம்ேபால்	 ைறவழிகள்	ெப மானார்	அவர்களின்	ேபாதைனகைளத்
த த் ம்	எதிர்த் ம்	வந்தார்கள்.

ெப மானார்	அவர்கேளா	இஸ்லாத்ைதப்	பரப் வதில்	சிறி ம்	தளரவில்ைல.

இப்ப 	இ க் ம்ேபா ,	மக்காவின்	 ற் ப் றத்தி ள்ள	ஒர்	ஊரிலி ந்
ைப ப் 	அமர்	என் ம்	பிரபலமான	தைலவர்	ஏேதா	அ வலாக	மக்கா க்

வந்தார்.	மக்காவி ள்ள	 ைறஷிப்	பிர கர்கள்	பல ம்	ெசன் 	அவைர	மி ந்த
ஆடம்பரத்ேதா 	வரேவற் 	உபசரித்தனர்.	அதன்பின்	அவேரா 	பல	விஷயங்கைளப்
பற்றிப்	ேபசிக்ெகாண் க்ைகயில்,	இஸ்லாத்ைதப்	பற்றி ம்	அதன்
நபிகைளப்பற்றி ம்	ேபச் 	எ ந்த .

மக்கா	பிர கர்கள்	ெப மானார்	அவர்கைளப்பற்றி	 ைபலிடம்	நிந்தைனகைளக்
றினார்கள்.	ேம ம்	ெதாடர்ந் ,	“அவர்	எங்க க் 	மி ந்த	 ன்பத்ைதக்

ெகா க்கிறார்.	நம் ைடய	மதத்ைத ம்	உலக	வாழ்க்ைகைய ம்	அவமதிக்கிறார்.
நம் ைடய	 ட்டத்தாரிைடேய	பிரிவிைனைய	உண்டாக்கிவிட்டார்.	அவ ைடய
ேபச்ைசயாராவ 	ஒ வர்	ேகட்பாரானால்	அவர்	உடேன	அவ டேன	ேசர்ந்
வி கிறார்.	அதன்	பின்னர்,	தம் ைடய	தாய்,	தந்ைத,	உறவினர்	 தலிேயாரின்
ெசாற்கைள	மதிப்பேத	இல்ைல.	அப்ப 	அவ ைடய	ேபச்சில்	என்னதான்	கவர்ச்சி
இ க்கிறேதா,	ெதரியவில்ைல.	அவ ைடய	ேபச்ைச	ஒ வ ம்	ேகளாமல்	இ க்கக்
கட ள்	தான்	 ைண	 ரியேவண் ம்”	என் 	அ க்க க்காகக்	 றியேதா ,
ெப மானார்	அவர்களிடம்	ெவ ப் 	உண்டா ம்ப 	எல்லாவற்ைற ம்	ெசால்லி

த்தார்கள்.

ைறஷிகள்	 றிய	ேகாள்கைள	எல்லாம்	ேகட்ட	 ைபல்,	“இத்தைகய	அபாயத்ைத
ன் ட் ேய	நீங்கள்	எனக் க்	 றியதற்காக	என் ைடய	நன்றிைய

உங்க க் த்	ெதரிவித் க்ெகாள்கிேறன்.	இப்ப ப்பட்ட	மனித ைடய	 கத்ைதக்
காணேவ	நான்	வி ம்பமாட்ேடன்”	என் 	 றிவிட் 	ெகாஞ்சம்	பஞ் 	ெகாண்
வ மா 	 றினார்.

ெப மானார்	அவர்கள்	ேபாதைன	ெசய் 	ெகாண் க் ம்	வழியாக	தற்ெசயலாக,
தாம்	ேபாக	ேநரி மானால்,	அந்தப்	ேபாதைனகள்	தம்	கா களில்	விழாதப ,
பஞ்ைசக்	காதில்	அைடத் க்ெகாள்ளக்	க தினார்	 ைபல்.

அ த்த	 ன்றாவ 	நாள்,	ெப மானார்	அவர்கள்	ஓர்	இடத்தில்,	ஒதித்	ெதா
ெகாண் ந்தார்கள்.	தற்ெசயலாக	அந்த	வழியாக	 ைபல்	ெசன்றார்.	ஒ வைதக்



ேகட்ட ம்	பஞ்ைச	எ த் க்	கா களில்	அைடத் க்ெகாள்ளக்	க தினார்.
அதற் ள்	ேவத	வாக்கியங்கள்	சில	அவ ைடய	ெசவிகளில்	 ந் விட்டன.

ெப மானார்	அவர்கள்	ெதா 	 ந்த ம்,	யாைர ம்	கவனியாமல்	வீட் க் ப்
றப்பட் ச்	ெசன் விட்டார்கள்.

ைப க் ப்	 த் ணர்ச்சி	உண்டாயிற் .	அவ ைடய	நிைலைம	மாறிவிட்ட
எ ம்	ேபசாமல்,	ெப மானார்	அவர்களின்	பின்ேன	ஓ னார்.	ெப மானார்
அவர்கள்	அப்ெபா தான்	வீ 	ேபாய்ச்	ேசர்ந்தார்கள்.

கதைவத்	தட் னார்	 ைபல்,	ெப மானார்	அவர்கள்	வந் 	கதைவத்	திறந்தார்கள்.
ெசல்வ ம்	ெகளரவ ம்	வாய்ந்த	பிரபல	 ம்பத்ைதச்	ேசர்ந்த	 ைபல்	கண்களில்
நீர்	ெப க,	உள்ளம்	ெநகிழ,	ெப மானார்	அவர்களின்	 ன்ேன	மண் யிட் ,	“	நான்
தங்களின்	ெதாண்டன்”	என் 	 றினார்.

சில	நாட்க க் 	 ன்னர்,	ெப மானார்	அவர்கைளக்	கான	வி ம்பாதவர்,
ெசாற்கைளக்	ேகட்க	ம த்தவர்,	அத்தைகய	 ைபலின்	நிைலைம	 ற்றி ம்
மாறிவிட்ட :

ைபல்	இஸ்லாத்தில்	ேசர்ந்த 	மிக ம்	 க்கியமான	நிகழ்ச்சியா ம்.	அவ ைடய
ண் தலால்	பல ம்	இஸ்லாத்தில்	ேசர்ந்தனர்.
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		பிர கரான	 ைபல்	தங்கேளா 	ேசர்ந்த	நிகழ்ச்சி	 ஸ்லிம்க க் 	மட்டற்ற
மகிழ்ச்சி	அளித்தேதா 	 ன்பத்தினால்	வா ப்ேபாயி ந்த	அவர்க ைடய
உள்ளத் க் த்	ெதம்ைப	ஊட் ய .

ஆனால்,	 ைறஷிக க்ேகா	ெபாறாைமக்	கனல்	 ண்ெட ந்த .	விேராத ம்,
ேகாப ம்	அதிகரித் க்	ெகாண் ந்தன.

பல	வழிகளி ம்	 ன்பங்கைள	உண்டாக்கிக்	ெகாண் ந்தனர்.	இைடவிடாமல்
ைறஷிகள்	இைழக் ம்	இன்னல்கைள ம்	உண்ைமக் 	விேராதமாக,	மக்கள்

பி வாதத்ேதா 	இ ப்பைத ம்	எண்ணி,	எண்ணி	ெப மானார்	அவர்கள்
வ ந் வார்கள்.	அவ்வா 	அவர்கள்	வ ந் ம்ேபா 	ஆ தல்	 ற	அவர்க க்
வாழ்க்ைகத்	 ைண ம்	இல்ைல.

என் ம்	வீட் க் 	வந்தால்	சிறி 	ஆ தல்	உண்டா ம்.

ெப மானார்	அவர்களின்	மகள்	பாத்திமா	பீவி	சி 	வயதினர்.	தங்களின்
தந்ைதைய	மக்கள்	ெகா ைமப்ப த் வைத	அறிந் 	அ வார்கள்.	மகள்
அ வைதக்	காண	மனம்	ெபாறாத	ெப மானார்	அவர்க ம்	கவைல வார்கள்.

ஆனால்	ஆண்டவன்	மீ ள்ள	நம்பிக்ைக	அதிகரித் க்ெகாண்ேட	இ ந்த .

இவ்வா 	இ க் ம்ேபா ,	ெப மானார்	அவர்களின்	நலத்ைதேய	ெபரிதாகக்
க ம்	ெந ங்கிய	ேதாழர்	அ பக்கர்	அவர்கள்,	ெப மானார்	அவர்கள்
தனிைமயாயி ப்பைத	உத்ேதசித் 	தம் ைடய	மகள்	ஆயிஷாைவத்	தி மணம்
ெசய் 	ெகாள் ம்ப 	ெப மானார்	அவர்கைள	ேவண் க்ெகாண்டார்கள்.

ெப மானார்	அவர்க ம்	அதற் 	இைசந்தார்கள்.	தி மணம்	நிைறேவறிய .
ஆயிஷா	அவர்கள்	மிகச்	சி வயதினர்.

இந்த	நிகழ்ச்சியினால்,	அ பக்கர்	அவர்க க் ம்	ெப மானார்	அவர்க க் ம்
இ ந்த	இயல்பான	ேதாழைம	ேம ம்	உ தியான	நிைலைய	அைடந்த .
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		மற்ெறா 	நிகழ்ச்சி

மக்காவில்	‘ெஸதா	பின்த்	லம்ஆ’	என் ம்	ெபண்மணி,	ெப மானார்	அவர்களின்
அறி ைரகைளக்	ேகட் 	 ஸ்லிம்	ஆனார்.

அவ ைடய	 யற்சியினால்	அவ ைடய	கணவ ம்	இஸ்லாத்ைதத்	த வினார்.

அவர்கைள ம்,	மற்ற	 ஸ்லிம்கைளப்ேபாலேவ	 ைறஷிகள்	 ன் த்தினார்கள்.
அதனால்	கணவ ம்	மைனவி ம்	மக்காைவவிட் 	அபிசீனியா	நாட் க் ச்
ெசன்றார்கள்.	அங்ேக	சில	நாட்களில்	அந்தப்	ெபண்ணின்	கணவர்	இறந் விட்டார்.
அந்தப்	ெபண்மணிைய	ஆதரிப்பவர்	எவ ம்	இல்ைல.

திக்கற்ற	நிைலயில்	இ ந்த	அந்தப்	ெபண்மணியின்	பரிதாப	நிைலைமையக்	கானப்
ெப மானார்	அவர்களிடம்	மனம்	ெபா க்கவில்ைல.

தவிர,	ஆயிஷா	நாயகிேயா	வயதில்	சிறியவர்கள்.	ெப மானார்	அவர்களின்	வீட் க்
காரியங்கைள	நிர்வகிக்க ம்	 ழந்ைதகைளப்	பா காக்க ம்	த தியானவர்
ஒ வ ம்	இல்ைல.

மற் ம்,	விதைவகைள	ம மணம்	ெசய் 	ஆதரிப்ப 	 ன்ேன	இ ந்த
தீர்க்கதரிசிகளின்	வழக்கமாக ம்	இ ந் 	வந்த .

இத்தைகய	காரணங்களினால்	‘ெஸௗதாபின்த்	ஸம்ஆ’	என் ம்	ெபண்மணிைய ம்
ெப மானார்	அவர்கள்	மணம்	ெசய் 	ெகாண்டார்கள்.
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		ஆண் ேதா ம்,	அேரபியா	நாட் ன்	 க்கியமான	ப திகளில்	விழாக்கள்
நைடெப ம்,

விழாக்கள்	நிக ம்	இடங்க க் ச்	ெசன் ,	ெப மானார்	அவர்கள்	இஸ்லாத்ைதப்
பற்றி	எ த் ைரப்பார்கள்.

ஒ சமயம்,	உக்கால்	என் ம்	இடத்தில்	வழக்கமாக	ஆண் ேதா ம்	நைடெப ம்
விழா	வந்த .	அர 	நாட் ன்	பல	ப திகளிலி ந் ம்	ெபரிய	 ம்பத்தினெரல்லாம்
அங்ேக	வந்தி ந்தனர்.	ெப மானார்	அவர்கள்	அங்ேக	ெசன் 	ேபாதைன
ெசய்தார்கள்.

அைதக்	கண்ட	நாயகத்தின்	ெபரிய	தந்ைதயான	அ லஹப்,
அவர்க க் ப்பின்ேன	ெசன் 	மக்கைளப்பார்த் ,	“இவர்	ேநரான	வழிைய
விட் த்	தவறிவிட்டார்.	இன் ம்	ெபாய்தான்	ெசால்கிறார்”	என் 	 றினார்.

ப ஆமிர்	என் ம்	 ம்பத்தாரிைடேய	ெப மானார்	அவர்கள்	ெசன் ,
இஸ்லாத்ைத	எ த் ைரத்தேபா ,	அந்தக்	 ம்பத்ைதச்	ேசர்ந்த	பர்ராஸ்	என்பவர்
ெப மானார்	அவர்களின்	வாக்கின்	சிறப்ைபக்கண் ,	“இவர்	மட் ம்	எனக் க்
கிைடப்பாரானால்,	அரபியா	ேதசம்	 வைத ம்	நான்	வசப்ப த்தி	வி ேவன்”
என் 	தம்ைமச்	ேசர்ந்தவர்களிடம்	 றினார்.

ேம ம்,	ெப மானார்	அவர்களிடம்,	“நான்	உங்க க் த்	 ைணயாக	இ ந் ,
உங்க ைடய	பைகவர்கைள	எல்லாம்	ெவன் விட்டால்,	உங்க க் ப்	பிற
தைலைமப்	பதவி	எனக் க்	கிைடக் மா?”	என் 	வினவினார்.

அதற் ப்	ெப மானார்	அவர்கள்:	“அ 	ஆண்டவன்	ைகயில்	இ க்கிற ”	என்
ெசான்னார்கள்.	உடேன	அவர்,	“என் ைடய	மார்ைப	அேரபியர்களின்	அம் க் க்
றியாக்கிக்	ெகாள்ள ம்,	ஆட்சிைய	ேவ 	ஒ வர்	வசம்	விட் விட ம்	நான்

வி ம்பவில்ைல”	என் 	 றி,	 றப்பட் விட்டார்.
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		நபிப்பட்டம்	வரப்ெபற்ற	பத்தாவ 	ஆண் 	நைடெபற்ற	ஹஜ்ஜூக் 	அர 	நாட் ன்
பல	ப திகளிலி ந் 	திரளான	மக்கள்	மக்கா க் 	வ ைக	 ரிந்தார்கள்.

ெப மானார்	அவர்கள்,	ஒவ்ெவா 	 ட்டத்தாரிட ம்	ெசன் 	இஸ்லாத்ைதப்பற்றி
அறி த்தினார்கள்.

ஒ 	ப தியில்	பன்னிரண் ேபர்[1]	ேபசிக்ெகாண் ந்தார்கள்.	அவர்களில்	யத்ரிப்
(மதீனா)	நகரி ள்ள	கஸ்ரஜ்	என்ற	ேகாத்திரத்ைதச்	ேசர்ந்தவர்கள்	அ வர்.
அவர்களிடம்	ெசன் 	இஸ்லாத்ைதப்பற்றி	ேபாதித்தார்கள்.	அவர்க ம்	மிக ம்
கவனமாகக்	ேகட்டார்கள்.	ெப மானார்	அவர்களின்	பரி த்தமான	எண்ண ம்,
ெசாற்களின்	உண்ைம ம்	அவர்கள்	உள்ளத்தில்	ப ைமயாகப்	பதிந்
அவர்களிைடேய	மனமா தைல	உண்டாக்கிய .	அவர்கள்	அ வ ம்	அங்ேகேய
இஸ்லாத்ைதத்	த வினார்கள்.

அவர்கள்	மக்காவிலி ந் 	யத்ரி க் த்	தி ம்பிய ம்,	“மக்காவில்	ஒ 	ெபரிய	நபி
ேதான்றி ள்ளார்.	பல	 	ஆண் களாக	நிலவி	வந்த	பைகைமைய,
ெவ விைரவில்	அகற்றிவிடக் யவர்;	அவரிடம்	உண்ைம	ஒளி	திகழ்கிற .	அவர்
இைறவ ைடய	மார்க்கத்ைத	உலகில்	பரப் வார்”	என்பதாகப்
பிரபலப்ப த்தினார்கள்.

			***

	

		அ த்த	ஆண் ,	ஹஜ்	சிறப் 	நாளில்,	 ன் 	வந்தவர்களில்	சில ம்	ஒளஸ்
ேகாத்திரத்திலி ந்த	சில ம்	ஆக	ெமாத்தம்	பன்னி வர்	வந்தனர்.	அவர்களில்
திதாக	வந்தவர்க ம்	உடேனேய	இஸ்லாத்தில்	ேசர்ந்தனர்.

அவர்கள்	அைனவ ம்	ெப மானார்	அவர்களிடம்	சில	வாக் திகள்	அளித்தனர்.
அைவ	பின்வ மா :

1.	நாங்கள்,	இைறவ டன்	ேவ 	யாைர ம்	இைண	ைவப்பதில்ைல.

2.	விபசாரம்,	கள 	ெசய்வதில்ைல.



3.	மக்கைளக்	ெகால்வதில்ைல.

4.	நபி	அவர்கைள	 ைமயாகப்	பின்பற் ேவாம்.

5.	 க	 க்கங்களில்	அவர்க டன்	உண்ைமயாக	இ ப்ேபாம்.

இவ் தி	ெமாழி	நிைறேவறிய ம்,	இஸ்லாத்தின்	ெகாள்ைககைள	தங்கள்
நாட் ல்	பரப் வதற்காகப்	ெப மானார்	அவர்களின்	சீடர்களில்	ஒ வைர
தங்கேளா 	அ ப்பிைவக் மா ம்	ேவண் க்	ெகாண்டனர்.

அவ்வாேற	 ஸ்அப்	இப் 	உைஹமர்	என்பவைர	அவர்க டன்	ெப மானார்
அவர்கள்	அ ப்பிைவத்தார்கள்.

ஸ்அப்	யத்ரி க் ச்	ெசன் 	அஸ்அ 	என்பவரின்	இல்லத்தில்	தங்கி,
தினந்ேதா ம்	ஒவ்ெவா வர்	வீட் ற் ம்	ெசன் ,	‘தி க் ர்ஆைன’	ஓதிக்காட் ,
இஸ்லாத் க் 	அைழப்பார்கள்,	தின ம்	ஓரி வர்	என	பலர்	இஸ்லாத்தில்
ேசர்ந்தனர்.	சில	நாட்களிேலேய	யத்ரிபிலி ந் 	 பா	வைரயி ம்	இஸ்லாம்
பரவிவிட்ட .

		↑	இப் 	ஹிஷாம்	என்பவர்	இப்பன்னிரண் 	ேதாழர்களின்	ெபயர்கைள ம்
விபரமாகக்	 றிப்பிட் ள்ளார்.	அ த்த த்த	ஆண் களில்	வந்தவர்கள்	பற்றிய
விபரங்கைள ம்,	அவர்	தந் ள்ளார்.
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ம வ டம்	ஹஜ்	நாளில்,	எ பத் 	 ன் 	 திய	 ஸ்லிம்க ம்,	 ஸ்லிம்	ஆகாத
ேவ 	சில ம்	யத்ரிபிலி ந் 	மக்கா க் 	வந்தனர்.

ன் 	உடன்பா 	நிகழ்ந்த	அேத	இடத்தில்	 திதாக	வந்தவர்கள்	ஒ 	நள்ளிரவில்
னார்கள்.	அந்த	இடத் க் 	நபி	ெப மானா ம்	அவர்களின்	ெபரிய

தந்ைதயான	அப்பாஸ்	அவர்க ம்	ேபாயி ந்தனர்.

அப்பாஸ்	அவர்கள்	அப்ெபா 	இஸ்லாத்தில்	ேசரவில்ைல.

அவர்கள்	யத்ரிபிலி ந் 	வந்தவர்கைள	ேநாக்கி,	‘	கஸ்ரஜ்	 வினர்கேள!
ஹம்ம 	அவர்களின்	மதிப் ம்,	ெகளரவ ம்	எங்களிைடேய	எவ்வள 	உயர்ந்த

என்ப 	உங்க க் த்	ெதரி ம்,	அவர்க ைடய	பைகவர்க க் 	எதிரில்	எங்கள்
மார்ைபக்	ேகடயமாகக்ெகாண் 	அவர்கைளப்	பா காத் 	வ கிேறாம்.
இப்ெபா 	அவர்கள்	உங்களிடம்	வ வதற் 	வி ம் கிறார்கள்.	அவர்கைள
நீங்கள்	தக்க	 ைறயில்	பா காத் ,	உதவி	 ரிவதானால்	இந்தப்ெபா ப்ைப
ஏற் க்ெகாள் ங்கள்.	அவ்வா 	இயலா 	என்றால்	இப்ெபா ேத	 றிவி ங்கள்.
ேயாசித் 	இப்ெபா ேத	 வான	க த்ைதக்	 றிவி ங்கள்”	என்றார்.	-

யத்ரிப்	வாசிகள்	அைனவ ம்	ஒன் 	ேசர்ந் ,	“நீங்கள்	 றியைதச்
ெசவிம த்ேதாம்;	நபிகள்	ெப மானாேர!	ஆண்டவ க் ம்	உங்க க் ம்
உகந்தைத	நீங்கேள	ேதர்ந் 	ெசால் ங்கள்”	என்றனர்.

உடேன	ெப மானார்	அவர்கள்,	தி க் ர்	ஆனிலி ந் 	வசனங்கைள
அவர்க க் 	எ த் க் றிய	பின்னர்	அவர்கைள	ேநாக்கி,	“ஆண்டவ ைடய
உடன்பா 	இ தான்.	நீங்கள்	அவைன	வழிப ங்கள்.	அவ டன்	எதைன ம்,
எவைர ம்	இைணயாக்காதீர்கள்.	என் ைடய	உடன்பாடர்வ 	என் ைடய
பணிக் 	உதவி	 ரி ங்கள்.	நான்	பரப்பிக்ெகாண் க் ம்	சிறந்த	மார்க்கத் க்
இைட றாக	இ ப்பவர்களின்	ெகா ைமகள்	என்ைன	அ காதப
காத் க்ெகாள் ங்கள்.	நான்	 வ ேபால்	நடந் 	ெகாள் ங்கள்.
வ ைமயி ம்,	ெசல்வத்தி ம்	இம்மார்க்கம்	பர வதற்காக	ஆண்டவ ைடய
வழியில்	உங்கள்	ெசல்வத்ைத	சக்திக் 	ஏற்றவா 	ெசலவி ங்கள்.	தீய
ெசயல்கைள	விட் 	விலகி,	எப்ெபா ம்	நல்லனவற்ைறேய	நா ங்கள்.	மற்றவர்கள்

ம்	அவ க க் 	அஞ்சாதீர்கள்.	என்ைன	உங்கள்	 ம்பத்தில்	ஒ வராக
க தி	எனக் 	ஒத் ைழப் த்	தா ங்கள்”	என் 	 றினார்கள்.

அப்ேபா ,	“இைறவனின்	 தேர!	நீங்கள்	 றியைவ	அைனத்ைத ம்	அப்ப ேய



ஏற் க்ெகாள்கிேறாம்.	ஒன் 	எங்க க் த்	ெதரியேவண் ம்.	ஆண்டவ ைடய
உதவியால்	உங்க ைடய	பைகவர்கைள	எல்லாம்	ெவன் 	எங்கள்	ேநாக்கம்
நிைறேவறியபின்,	நீங்கள்	எங்கைள	எங்கள்	எதிரிகளிடம்	விட் விட் ,
மக்கா க் த்	தி ம்பி	வந் வி வீர்களா?”	என் 	வந்த	தைலவர்களில்	ஒ வரான
அ ல்	ைஹதம்	என்பவர்	ேகட்டார்.

“அவ்வா 	ஒ க்கா ம்	நடவா .	நான்	உங்க ைடயவன்.	நீங்கள்
என் ைடயவர்கள்.	நான்	உயிேரா 	இ ப்ப ம்,	இறப்ப ம்	உங்க டன்தான்.

நீங்கள்	சமாதானமாக	இ ப்பவர்க டன்	நா ம்	சமாதானமாக	இ ப்ேபன்.
உங்க ைடய	பைகவர்கள்	எனக் ம்	பைகவர்கேள!”	என் 	ெப மானார்
றினார்கள்.

உடேன	அவர்கள்	அைனவ ம்,	ெப மானார்	அவர்களின்	தி க்கரத்ைத
நீட்டச்ெசால்லி,	ஒவ்ெவா வராக	அவர்கள்	கரத்ேதா 	இைனத் ,
“ஆண்டவ க் ம்	தங்க க் ம்	உண்ைம	யானவர்களாய்	இ ப்ேபாம்”	என
பிரமாணம்	ெசய்தனர்.

அதன்பின்,	அவர்களிலி ந் 	ெபா ப்பான	பன்னி 	தைலவர்கைளத்
ேதர்ந்ெத க்கச்	ெசான்னார்கள்,	இ 	ேகாத்திரங்களிலி ந் ம்	பன்னி வர்
ேதர்ந்ெத க்கப்பட்ட ம்,	“நீங்கள்	தாம்	உங்கள்	மக்களின்	ெசயல்க க் ப்
ெபா ப்பாவீர்கள்!”	என் 	அறி த்தி	அவர்கைள	நபி	ெப மானார்	அ ப்பி
ைவத்தார்கள்.

	



	53.	��������	���������
		ெப மானார்	அவர்க க் ம்	மதீனாவாசிக க் ம்	நிகழ்ந்த	உைரயாடல்,
உடன்ப க்ைக	ஆகியவற்ைறத்	ெதாைலவில்	இ ந் 	கவனித் க்ெகாண் ந்த
மக்காவாசி	ஒ வர்	ஓ ப்ேபாய்	 ைறஷிகளிடம்	 றினார்.

அைதக்ேகட்ட ம்	ஆத்திரம்	ெகாண்ட	 ைறஷிகள்,	உடன்ப க்ைக	ெசய்த	மதீனா
வாசிகைளப்	பி க்க	 யன்றார்கள்.	ஆனால்,	அவர்கேளா	மக்காைவ	விட் ப்
றப்பட் ப்	ேபாய்	விட்டார்கள்.

மக்காவில்	 ைறஷிகளின்	ெகா ைமக் 	ஆளாகிக்ெகாண் ந்த
ஸ்லிம்க க் 	மதீனாவில்	ஆதர 	இ ப்பதால்,	தங்கள்	ேதாழர்கைள	அங்ேக

ேபா ம்ப 	ெப மானார்	அவர்கள்	கட்டைளயிட்டார்கள்.	 ஸ்லிம்க ம்	 றப்படத்
ெதாடங்கினார்கள்.	 ைறஷிகள்	அைத	அறிந் ,	அவர்கைளப்	ேபாகவிடாமல்
த த்தனர்.	அவர்கள்	இ வர்	 வராகச்	ேசர்ந் ,	மைறவாகப்	 றப்பட் ச்
ெசன்றார்கள்.	சில	நாட்க க் ள்	 	 ம்பங்கள்	வைர	மதீனாைவ
அைடந்தன.

மக்காவில்	ெப மானாள்	அவர்க டன்	அ பக்கர்,	அலி	அவர்க ம்	அவர்கள்
ம்பத்தின ம்	 ன்பத்தினால்	வ ந்திக்ெகாண் ந்த	ேவ 	சில ம்	தவிர,

ஸ்லிம்கள்	ேவ 	ஒ வ ம்	அங்ேக	இல்ைல.

மக்காவில்	பல	வீ கள்	காலியாகக்	கிடந்தன.	வியாபாரம்	 ைறந்த .

	



	54.	�����	�������	�������
		இஸ்லாம்	மதீனாவில்	ேவ ன்றி	வி ேமா	என	 ைறஷிக க் 	அச்சம்
உண்டாயிற் .

ெப மானார்	அவர்க ம்	ஒ ேவைள	அங்ேக	ேபாய்வி வார்கேளா	என் 	எண்ணி,
அவர்கைளப்	ேபாகவிடாமல்	த ப்ப 	எவ்வா 	என	ஆேலாசிக்க,	 ைறஷிகளின்
ட்டம்	ஒன் 	நகர	மண்டபத்தில்	 ய .

ட்டத் க் 	ஒவ்ெவா 	 ம்பத்தின்	தைலவ ம்	வந்தி ந்தனர்.	அவர்கள்
ஆ க்ெகா 	ேயாசைன	 றினார்கள்.

ெப மானார்	அவர்களின்	ைக,	கால்களில்	விலங்கிட் ,	சிைறப்ப த்தேவண் ம்
என்றனர்	சிலர்.	நாட்ைடவிட்ேட	 ரத்திவிடேவண் ம்	என் ,	 றினர்	சிலர்.
ெகாைல	ெசய் 	விடேவண் ம்	என் 	ேயாசைன	 றினார்கள்	சிலர்.	இ தியாக
ெகாைல	ெசய் 	வி வ 	என்ேற	தீர்மானித் விட்டனர்.

ஆனால்,	யாராவ 	தனிப்பட்டவர்	ெகாைல	ெசய்தால்,	அந்தப்	பழி	அவைரச்
சார்ந் வி ம்.	அேதா 	அவைரப்	ெப மானார்	அவர்கள்	 ம்பத்தினர்
பழிக் ப்பழி	வாங்க	ேநரி ம்	என்ற	அச்ச ம்	அவர்க க் 	உண்டாயிற் .

ஆைகயால்,	“இந்தப்	பிரச்சிைனயிலி ந் 	வி பட,	ஒவ்ெவா
ம்பத்திலி ந் ம்	ஒவ்ெவா வர்	ேதர்ந்ெத க்கப்பட் 	அவர்கள்	அைனவ ம்

ைகயில்	வாேளந்திச்	ெசன் 	ெப மானாைரக்	ெகான் 	விட்டால்,	அந்தப்
பழியான ,	எல்ேலாைர ம்	சார்ந் வி ம்.	அதனால்,	அவர்கள்	அவ்வள 	ேபைர ம்
பழி	வாங்க	இயலா ”	என	ேயாசைன	ெதரிவித்தான்	அ ஜஹில்.	இந்த
ேயாசைனையக்	 ட்டத்தார்	ஆேமாதித்தார்கள்.

உடேன	ேதைவயான	ஆட்கள்	ேதர்ந்ெத க்கப்பட்டனர்.

அந்த	இரவில்,	அவர்கள்	எல்ேலா ம்	ைகயில்	வாள்	ஏந்திச்ெசன் ,	ெப மானார்
அவர்கள்	வசிக் ம்	இடத்ைதச்	 ழ்ந் ெகாண் 	ெப மானார்	அவர்கள்
வீட் லி ந் 	ெவளிேய	வ வைத	ஆவேலா 	எதிர்ேநாக்கி	ெவளிேய	காத் க்
ெகாண் ந்தனர்.
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		ஆண்டவ ைடய	கட்டைளைய	நாயகம்	எதிர்பார்த் க்	ெகாண் ந்தார்கள்.

ெப மானார்	அவர்கைளத்	தாங்கள்	பா காத் க்	ெகாள்வதாக ம்,	தங்களிடம்
வந் 	தங் ம்ப ம்	மக்காவின்	 ற் ப் றத்தில்	உள்ள	 ஸ்லிம்கள்
ேவண் க்ெகாண்டனர்.	ஆனால்	அவர்க ைடய	ேகாரிக்ைகக க்ெகல்லாம்
ெப மானார்	அவர்கள்	இணங்கவில்ைல.

ெப மானார்	அவர்கைளப்	பா காக் ம்	ெப ைம	மதீனாவில்	வா ம்
அன்ஸாரிக க் 	ஆண்டவன்	ஏற்ப த்தியி க் ம்ேபா 	அவர்கள்	ேவ 	எங்ேக
ேபாக ம்?

நபிப்	பட்டம்	கிைடத்த	பதின் ன்றாவ 	ஆண் 	ெதாடக்கத்தில்,	ெப மானார்
அவர்கைள	மதீனா க் ப்	 றப்பட் ச்	ெசல் ம்ப 	ஆண்டவனிடமி ந் 	உத்தர
கிைடத்த .

உடேன	அவர்கள்,	அ பக்கர்	அவர்களிடம்	ெசன் .	ஆண்டவன்	உத்தரைவக்
றினார்கள்.

“நா ம்	தங்கைளத்	ெதாடர்ந் 	வ ம்	பாக்கியத்ைதப்	ெப ேவனா?”	என்
ேகட்டார்கள்.	ெப மானார்	அவர்க ம்	அதற் 	இைசந்தார்கள்.
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		பைகவர்கள்	உ விய	வாள்கேளா 	ெப மானார்	அவர்கைள	எதிர்பார்த் ச்
ழ்ந்தி க்கின்றனர்.

அத்தைகய	ேவைளயி ங்	 ட,	ெப மானார்	அவர்கள்	உயிைரக்	காட் ம்
நம்பிக்ைகையக்	காப்பாற் வைதேய	ெபரிதாகக்	க தினார்கள்.

அலி	அவர்கைள	அைழத் 	வரச்ெசய் ,	“	மக்காைவ	விட் ப்	 றப்பட் ச்
ெசல் ம்ப 	எனக் 	உத்தர 	கிைடத்தி க்கிற .	என் ைடய	கட் லில்
என் ைடய	ேபார்ைவையப்	ேபார்த் க்ெகாண் 	நீர்	ப த் க்ெகாள் ம்,
காைலயில்	எ ந் 	என்னிடம்	நம்பிக்ைகயாகக்	ெகா க்கப்பட் ந்த
ெபா ள்கைள,	அவற்றிற் 	உரியவர்களிடம்	ஒப்பைடத் விட் ,	நீர்	மதீனா க்
வந் 	ேச ம்”	என் 	 றினார்கள்.

அதன்பின்	ெப மானார்	அவர்கள்	ெவளிேய	வந் ,	கஃபாைவப்	பார்த் ,	“மக்காேவ
உலகி ள்ள	அைனத்தி ம்	நீ	எனக் 	ேமன்ைமயாக	இ க்கிறாய்.	ஆனால்
உன் ைடய	மக்கேளா,	என்ைன	இங்ேக	இ க்கவிடவில்ைல”	என் 	 றிவிட் ,
அ பக்கர்	அவர்கள்	வீட் க் ச்	ெசன் ,	அங்கி ந் 	இ வ ம்	 றப்பட் ச்
ெசன் 	 ன் 	ைமல்	ெதாைலவி ள்ள	ெதளர்	என் ம்	 ைகயில்	தங்கினார்கள்.
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		காைலயில்	அலி	அவர்கள்	எ ந் 	ெவளிேய	வந்தார்கள்.

ெப மானார்	அவர்கைளக்	காணாமல்	ஏமாற்றம்	அைடந் 	ெகா ய	 ைறஷிகள்
மி ந்த	ேகாபத்ேதா 	அலி	அவர்கைள	ேநாக்கி,	“	உம் ைடய	நண்பர்	எங்ேக?”
எனக்	ேகட்டார்கள்.	“இைறவனின்	 தைரப்பற்றி	இைறவ க்ேக	ெதரி ம்”	என்
பதில்	அளித்தார்கள்	அலி	அவர்கள்.

பின்னர்,	ஆத்திரத்ேதா 	நாலா	பக்க ம்	ேத ப்	 றப்பட்டனர்.

எங்ேக ம்	அவர்கைளக்	காணாததால்,	ெப மானார்	அவர்கைளயாவ
அ பக்கைரயாவ 	பி த் த்	த பவர்க க் 	 	ஒட்டகங்கள்	பரி அளிப்பதாக
அறிவித்தனர்	 ைறஷிகள்.

பரி க் 	ஆைசப்பட் 	பலர்	ேத 	அைலந்தார்கள்.	அவர்களில்	சிலர்	ெதளர்
ைகக் 	அ காைமயில்	தற்ெசயலாக	வந் விட்டனர்.

ைகக் 	ெவளிேய	மனிதர்களின்	நடமாட்டத்ைத	உணர்ந்த	அ பக்கர்	அவர்கள்,
தங்க ைடய	உயிைரக் டப்	ெபா ட்ப த்தாமல்,	ெப மானார்	அவர்க க்
ஆபத் 	ேநர்ந் விடக் டாேத	என்பதில்	கண் ங்	க த் மாக	இ ந்தார்கள்.
மி ந்த	அச்சத்ேதா 	அவர்கள்	நாயகத்திடம்	“நாம்	இ வர்	மட் ேம	இங்ேக
இ க்கிேறாம்;	பைகவர்கேளா	பலர்	ெவளிேய	 ழ்ந் 	நிற்கிறார்கள்’	என்
றினார்கள்.

“பயப்படாதீர்.	நாம்	இ வர்	மட் ம்	அல்ல.	ஆண்டவ ம்	நம்ேமா 	இ க்கிறான்”
என்றார்கள்	ெப மானார்	அவர்கள்.

அவர்கள்.	 ைகக் ள்	இ க்கக் ேமா	எனக்	க திய	 ைறவிகள்	 ைக
வாயி க் 	வந்தார்கள்.

அப்ெபா 	 ைக	வாயிலில்	ஒ 	சிலந்தி	வைல	பின்னியி ந்த .	 றா	 கட் ,
ட்ைடயிட் .	இ ந்த .	அைதப்பார்த்த ம்	அவர்கள்	அங்ேக	இ க்க யா

என் 	க தி	 ைறஷிகள்	தி ம்பி	விட்டார்கள்.

ெப மானார்	அவர்க ம்,	அ பக்கர்	அவர்க ம்	 ன் 	நாட்கள்	 ைகயில்	தங்கி
இ ந்தார்கள்.



அ பக்கர்	அவர்கள்	வீட் லி ந் 	 ன் 	நாட்க ம்	இர 	ேவைளகளில்
அவர்க க் 	உண 	வந் 	ெகாண் ந்த .
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		ெப மானார்	அவர்க ம்	அ பக்கர்	அவர்க ம்	நான்காம்	நாள்	 ைகையவிட் ப்
றப்பட்டார்கள்.

ஒ நாள்	இர ம்	பக ம்	பயணம்	ெசய்தார்கள்.	ம நா ம்	பயணத்ைத
ேமற்ெகாண்டார்கள்.	பகலில்	ெவப்பம்	அதிகமாயி ந்ததனால்	அ பக்கர்	அவர்கள்
சிறி 	ேநரம்	நிழல்	உள்ள	ப தியில்	ெப மானார்	அவர்கைள	இைளப்பாறச்ெசய் ,
ஆ 	ேமய்ப்பவரிடம்	ெசன் 	பால்	வாங்கிக்ெகாண் 	வந் 	ெகா த்
ெப மானார்	அவர்கைளப்	ப கச்ெசய் ,	தா ம்	ப கினார்கள்.	அங்ேக	உண
எ ம்	கிைடக்கவில்ைல.

மீண் ம்	பயணமானார்கள்.	அப்ெபா 	மக்காவிலி ந் 	ேத 	வந்த	லசீராக்கா
என்பவர்	 ரத்திலி ந்ேத	அவர்கைளக்	கண் விட்டார்.	அவர்கைள	ெந ங்கத்	தம்
திைரைய	ேவகமாக	விரட் னார்.	 திைர	கால்	இடறிக்	கீேழ	வி ந்த .

ெப மானார்	அவர்கைளத்	தாக் வதற் 	எண்ணி,	நாட் 	வழக்கப்ப 	அம் றி
ேபாட் ப்	பார்த்தார்.	“ேவண்டாம்”	என	எதிர்க் றிேய	வந்த 	ஆயி ம்,	
ஒட்டகங்கள்	கிைடக் ேம	என்ற	ஆைச	அவைரத்	 ண் ய .	ம ப ம்	 திைர
மீ 	ஏறிச்	சிறி 	 ரம்	ெசன்ற ம்,	மீண் ம்	 திைரயின்	கால்கள்	 மிக் ள்
பதிந் விட்டன.	ம ப ம்	அம் க் றி	ேபாட் ப்	பார்த்தார்.	ேவண்டாம்	என்ேற
மீண் ம்	வந்த .	அதனால்	அவ க் க்	கலக்கம்	உண்டாயிற் .	ஊக்கம்
தளர்ந்த .	மாெப ம்	சக்தி	ஒன் ,	தமக் 	எதிராக	ேவைல	ெசய்வதாக	எண்ணி
ெப மானார்	அவர்களின்	 ன்னிைலயில்	வந் ,	நடந்தவற்ைறக்	 றித்	தம்ைமக்
காப்பாற் 	மா ம்,	அதற் 	எ த் 	 லமான	ஆதாரம்	த மா ம்	ேவண் க்
ெகாண்டார்.

அவ்வாேற	ஹல்ரத்	அ பக்கைரக்	ெகாண் 	எ வித் 	ஸ்’ராக்கா க் 	உ தி
ெகா த்தார்கள்.	உத்தமத்	தி நபியவர்கள்.
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		மதீனா க் 	 ன் 	ைமல்	ெதாைலவி ள்ள	 பா	என் ம்	ஊரில்	ெப மானார்
அவர்க ம்	அ பக்கர்	அவர்க ம்	வந் 	ேசர்ந்தனர்.

அங்ேக	இ ந்த	அன்சாரிகள்	(மதீனாவாசிகள்)	ெப மானார்	அவர்கள்	வ ைக
ெதரிந்த ம்,	மி ந்த	அன்ேபா 	வரேவற் 	அைழத் 	வந் 	உபசரித்தனர்.

மக்காவிலி ந் 	அலி	அவர்க ம்	 பாவில்	ெப மானார்	அவர்க டன்	வந்
ேசர்ந் 	ெகாண்டார்கள்.

ெப மானார்	அவர்கள்	 பாவில்	 தலாவதாக	ஒ 	பள்ளிவாசல்	கட் வதற்
அ க்கல்	நாட் னார்கள்.

மற்றவர்கள்	கட்டட	ேவைல	ெசய்வைதப்ேபால	நபி	ெப மிானா ம்	ெபா ள்கைள
எ த் க்ெகா த் ட	ேவைல	ெசய்வார்கள்.

“நீங்கள்	ஒன் ம்	ெசய்ய	ேவண்டாம்:	நாங்கள்	எ த் க்	ெகாள்கிேறாம்”	என
மக்கள்	ெசால்வார்கள்.	அப்ெபா 	ெப மானார்	அவர்கள்	சிறி 	ேநரம்	 ம்மா
இ ப்பார்கள்.	பிற 	மீண் ம்	ேவைலயில்	ஈ பட் 	வி வார்கள்.

கட்டட	ேவைல	ெசய்தவர்க ள்	அரபிக்	கவிஞர்	ஒ வ ம்	இ ந்தார்.	ேவைல
ெசய் ம்	சிரமம்	ெதரியாமல்	இ க் ம்	ெபா ட் ,	அந்தக்	கவிஞர்	பா வார்.
ெப மானார்	அவர்க ம்	அவேரா 	ேசர்ந் 	பா வார்கள்.

டாவில்	ெப மானார்	அவர்கள்	திங்கள்	கிழைமயிலி ந் 	வியாழன்	வைர
தங்கியி ந் 	ெவள்ளிக்கிழைம	அதிகாைலயில்	 றப்பட் 	ப 	ஸ்லி ப் 	அவ்
இடத் க் 	வந்தார்கள்.	ஜூம்ஆத்	ெதா ைக	ேநரம்	வந் விட்டதால்,	வாதீ
ரா னா	என் மிடத்தில்	ஜூம்ஆத்	ெதா ைதைய	நிைறேவற்றினார்கள்.
மதீனாவில்	அவர்கள்	நடத்திய	 தல்	ஜூம்ஆ	ெதா ைக	இ தான்.
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		மதீனா	வாழ்	மக்கள்	அைனவ ம்,	ெப மானார்	அவர்களின்	வ ைகைய
ன்னேமேய	அறிந் ,	ஆவேலா 	எதிர்பார்த் க்	ெகாண் ந்தார்கள்.

மக்களின்	ஆனந்த	ெவள்ளம்	கைர ரண் 	ஓ ற் 	அைனவ ம்	மகிழ்ச்சிேயா
ெசன் 	ெப மானார்	அவர்கைள	வரேவற்றனர்.

தங்கள்	இல்லத்தில்	தங்கேவண் ம்	என் 	ஒவ்ெவா வ ம்	ெப மானார்
அவர்கைள	ேவண் க்ெகாண்டனர்.

அவர்க ைடய	ேவண் ேகாைள	ம ப்பதால்	அவர்கள்	மனம்	வ ந்தக் டா
என் 	க திய	ெப மானார்	அவர்கள்	ஒட்டகத்தின்	க த்தில்	கயிைரப்ேபாட்
அைதத்	தன்னிச்ைசயாகப்	ேபாகவிட் ,	“அ 	எங்ேக	ேபாய்	நிற் ேமா	அ ேவ
நான்	தங் ம்	இடமா ம்”	என்றார்கள்.

அ அய் ப்	என்பவர்	வீட் ன்	 ன்ேன	ேபாய்	நின்ற .	ஒட்டகம்:	அ 	அய் ப்
அளவற்ற	மகிழ்ச்சிேயா ,	ெப மானார்	அவர்களின்	சாமான்கைள	எல்லாம்
எ த் ச்ெசன் 	வீட் ற் ள்	ைவத்தார்.

ெப மானார்	அவர்கைள	உற்சாகத்ேதா ம்	பணிேவா ம்	வரேவற் ,	உபசரித் 	தம்
வீட் ன்	மா யில்	தங் ம்ப 	ேகட் க்ெகாண்டார்	அ 	அய் ப்.

ெப மானார்	அவர்கள்,	பல ம்	வந் 	தம்ைமக்	காண்பதற் 	வசதியாக,
கீழ்த்தளத்தில்	இ ப்பைதேய	வி ம்பி,	தங்கினார்கள்.

அ 	அய் ப்	 ம்பத்தினர்,	ெப மானார்	அவர்கைள	மிக ம்	கண் ங்
க த் மாகக்	கவனித் ,	உண 	அளித் 	ெப மானார்	அவர்கள்	உண்டபின்
மீந்தைதேய	உண்டனர்.

பின்னர்,	ெப மானார்	ைஸைத ம்	அ க்கர்	அவர்களின்	 தல்வர்
அப் ல்லாஹ்ைவ ம்	மக்கா க் 	அ ப்பி	தங்கள்	 ம்பத்தினைர	அைழத்
வ மா 	ெசய்தார்கள்.
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		ெப மானார்	அவர்கள்	மதீனா க் 	வந் 	தங்கிய ம்,	அங்ேக	ஒ
பள்ளிவாசைல	நி வத்	தீர்மானித்தார்கள்.

தங்க ைடய	ஒட்டகம்	 தன் தலாக	எந்த	இடத்தில்	நின்றேதா	அந்த
இடத்திேலேய	பள்ளி	வாசைலக்	கட்டேவண் ம்	என்ப 	ெப மானார்	அவர்கள்
வி ப்பம்.

அந்த	இடமான 	ஸஹ் ,	ஸூைஹ 	என்ற	அநாைதச்	சேகாதரர்	இ வ க்
உரிய .

ெப மானார்	அவர்களின்	எண்ணத்ைத	அறிந்த	அந்தச்	சேகாதரர்கள்	விைல	ஏ ம்
ெபறாமேலேய	இடத்ைதத்	தர	 ன்வந்தனர்.

க ைணேய	உ வான	ெப மானார்	அவர்கள்,	அ பக்கர்	அவர்கைளக்	ெகாண்
அந்தச்	சேகாதரர்க க் ,	இடத் க்கான	கிரயத்ைதக்	ெகா க்கச்	ெசய்தார்கள்.

பள்ளிவாசல்	கட்டட	ேவைல	ெதாடங்கப்பட்ட .	மற்றவர்க டன்	ேசர்ந்
ெப மானார்	அவர்க ம்	கட்டட	ேவைல	ெசய்தார்கள்.

பள்ளிவாசல்	எளிய	 ைறயில்	அைமந்த .	எனி ம்	வணக்கம்,	 ய்ைம,
ஒ க்கம்,	சத்தியம்,	 த்தம்	என் ம்	உபகரணங்கள்	அதில்	இ ந்தன.

பள்ளிவாசைலச்	சார்ந்த	இரண் 	அைறகள்	ேபரீச்ச	ஓைலகளால்	அைமக்கப்பட் ,
அவற்றிேல	ெப மானார்	அவர்க ம்	 ம்பத்தின ம்	இ ந் 	வந்தனர்.

ஐந் 	ேவைலத்	ெதா ைககைள ம்	ெப மானார்	அவர்கள்,	அந்தப்	பள்ளி
வாசலிேலேய	நடத்தி	வந்தார்கள்.

அங்ேகேய	மக்க க் 	அறி ைரக ம்	 றி	வந்தார்கள்.
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		மதீனா	நகரம்	 ன்னர்	யத்ரிப்	என் ம்	ெபயரால்	வழங்கி	வந்த .

ெப மானார்	அவர்கள்	அந்த	நகரத் க் 	வந் 	தங்கிய 	 தல்	அதன்	ெபயர்
மதீனத் ன்	நபி	(தீர்க்கதரிசியின்	நகரம்)	என் 	ஏற்பட் ,	நாளைடவில்	மதீன
என் 	வழங்கலாயிற் .

ெவ 	காலத் க் 	 ன்னர்,	அந்த	நகரத்தில்	 தர்கள்	வந் 	 ேயறி
இ ந்தனர்.	நாளைடவில்	அவர்க ைடய	எண்ணிக்ைக	அதிகரித்த .
ஆைகயால்,	 ற் ப் றங்களில்	எல்லாம்	அவர்கள்	 ேயறலானார்கள்.	சிறிய
ேகாட்ைடகைளக்	கட் க்ெகாண் 	நிைலயாக	அங்ேகேய	இ ந் 	வந்தனர்.

எனி ம்	யத்ரிப்	என் 	வழங்கப்பட்ட	மத்னாவில்	ஒளஸ்,	கஸ்ரஜ்	என்ற	இ
ேகாத்திரத்ைதச்	ேசர்ந்தவர்கேள	அவர்களில்	ெப ம்பாேலார்.	அவர்கள்
மதீனா க் 	வந்தேபா ,	 தர்களின்	ஆட்சி ம்	ெசல்வாக் ம்
மி தியாயி ந்தன.	அவர்களிடமி ந்த	ெசல்வத் க் 	அளேவ	இல்ைல.	இ ப
கிைளகள்	வைரயி ம்	ெப கி,	அவர்களின்	சந்ததியினர்	 ற் ப் றங்களி ம்,
ெதாைலவான	இடங்கள்	வைரயி ம்	 ேயறி	இ ந்தார்கள்.

அன்சாரிகளின்	 ன்ேனார்கள்	இங்ேக	 ேயறிய	சில	நாட்கள்	வைர	ஒ ங்கிேய
இ ந் 	வந்தனர்.	இ தியான	ஆதர்களின்	ெசல்வாக்ைகக்	கண் 	அவர்கேளா
நட் றேவா 	இ ப்பதாக	உடன்ப க்ைக	ெசய் ெகாண்டனர்.	ஆனால்,	நாளைடவில்
அன்சாரிகளின்	 ம்பங்கள்	ெப கி,	ெசல்வாக் ம்	அதிகரித் 	வரேவ,
தங்க க் 	அதனால்	தீங் 	ேநரி ம்	என் 	க தி,	சில	நாட்க க் ப்பிற
தர்கள்	உடன்ப க்ைகைய	எத் 	ெசய் 	விட்டார்கள்.	-

தர்களின்	தைலவனான	பித் ன்	என்பவன்	ஏற்ப த்திய	இழிவான	ஒ
பழக்கத்தினால்	மாலிக்	இப் 	அஜ்லான்	தம்	 ம்ப	ெகளரவத்ைதக்
காப்பாற் வதற்காக,	அவைனக்	ெகான் விட் 	ஸிரியா க் த்	தப்பிச்	ெசன்றார்.
அங்கி ந் 	அந்நாட் 	அரச ைடய	உதவியினால்	ஒ 	ெப ம்பைட டன்	வந்
தர்கைளக்	கீழ்	அடக்கினார்.	அதிலி ந் 	 தர்களின்	ெசல்வாக் த்

ேதயலாயிற் .

ஒளஸ்,	கஸ்ரஜ்	என் ம்	அன்சாரிக்	 ம்பத்தினரிைடேய	சில	நாட்க க் ப்
பிற ,	அர 	நாட் 	வழக்கப்ப 	சில்லைரச்	சச்சர கள்	உண்டாகிய .	பிற 	ெபரிய
சண்ைடகளாய்	 ண்டன.	ஓய்வின்றி	சண்ைட	ெவ காலம்	வைர	நீ த்த .
அவற்றில்	இ தியாக	நைடெபற்ற	 ஆ 	என் ம்	சண்ைட	மிக	உக்கிரமமாக



நடந்த .	அதனால்,	இரண் 	 ம்பத்தினரிைடேய	இ ந்த	பிர கர்கள்
ெப ம்பா ம்	மாண் விட்டனர்.	எனேவ	அவர்கள்	மிக ம்	நலிவைடந் விட்டனர்.

அன்சாரிகள்	இஸ்லாத்தில்	ேச வதற் 	 ன்,	விக்கிரக	ஆராதைனக்காரர்களாக
இ ந்தனர்.

அன்சாரிகள்	என்றால்,	உதவி	ெசய்பவர்கள்	என் 	ெபா ள்.	ெப மானார்
அவர்க க் ம்	 ஸ்லிம்க க் ம்	உதவி	ெசய்தைமயால்	அன்சாரி	என்
அைழக்கப்ப கின்றனர்.

		 றிப் :-மதினா	நகரம்	நபிகளா க்காகேவ	ஹிந் ஸ்தானத் 	மன்னர்	ஒ வரால்
நிர்மாணிக்கப்பட்ட 	என்ற	வரலா 	உண் .	அ 	தனியாகக்	காண	ேவண் ய
ஒன் .
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		இஸ்லாத்தின்	பிரதான	ெகாள்ைக	ஒேர	இைறவைன	வணங் தல்.

எல்ேலா ம்	ஒன் 	 	வணங் வேத	ேமலான .	அவ்வா 	 ச்	ெசய் ம்
வணக்கத் க் 	மக்கைள	எல்லாம்	அைழப்பதற் 	எவ்வித	ஒ ங் ம்
ஏற்ப த்தப்படாமல்	இ ந் 	வந்த .

மக்கள்	 ன் ம்	பின் ம்	தங்கள்	ேநாக்கம்ேபால்	வந் 	ெதா 	வந்தார்கள்.

றிப்பிட்ட	ேநரத்தில்,	மக்கைளத்	ெதா ைகக் 	அைழப்பதற் 	ஒ 	திட்டமான
அைடயாளம்	இல்லாததால்,	ெதா ைக	ேநரத்தில்	மக்கைள	அைழத்
வ வதற்காகச்	சிலைர	நியமிக்கலாம்	எனப்	ெப ம்◌ானார்	க தினார்கள்.
ஆனால்,	அவ்வா 	ெசய்வ 	மிக ம்	சிரமமாக	இ க் ம்	என்பதால்	எல்ேலா ம்

	ஆேலாசித்தனர்.

ஒவ்ெவா வ ம்	ஒவ்ெவா 	ேயாசைன	 றினார்கள்:

“ெதா ைக	ேநரத்தில்,	மக்கள்	பார்க் ம்ப யான	உயரமான	இடத்தில்	ஒ
ெகா ைய	கட்டச்ெசய்யலாம்”	என்றார்	ஒ வர்.

“ெதா ைக	ேநரத்தில்,	மணி	அ க்கச்	ெசய்யலாம்”	என்றார்	மற்ெறா வர்.

“சங் 	ஊதலாம்”	என்றனர்	சிலர்.	“அைடயாளத் க்காக,	ெந ப்ைபக்
ெகா த்தலாம்”	என் 	சிலர்	 றினர்.

அவற்ைற	எல்லாம்	ெப மானார்	அவர்கள்	அங்கீகரிக்கவில்ைல.

இ தியாக,	உமர்	அவர்கள்,	(இப்ெபா 	நைட ைறயில்	இ ந் வ ம்)	பாங் -
ெதா ைகக்காக	அைழக் ம்	 ைறைய	ெப மானார்	அவர்களிடம்	 றினார்கள்.
அவர்க ம்	மகிழ்ச்சிேயா 	அைத	ஒப் க்ெகாண்டார்கள்.

தன் தலாக,	அம் ைற,	அந்தப்	 திய	பள்ளி	வாசலிேலேய	ெதாடங்கப்பட்ட .
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		 ைறஷிகள்	இைழத்த	ெகா ைமக க் 	ஆளாகித்	 ரத்தப்பட் ,	மதீனர் க்
வந்த	 ஸ்லிம்கள்	ெவ ங்	ைகேயாேடேய	வந்தனர்.	அவர்களில்	பலர்	மக்காவில்
ெசல்வத்ேதா ம்,	நல்லநிைலயி ம்	இ ந்த	ேபாதி ம்,	 ைறஷிக க் ப்	பயந்
ெவளிேயறியதால்,	எைத ேம	ெகாண் 	வர	இயலவில்ைல.	அணிவதற் ச்
சட்ைட ட	இல்லாமல்	இ ந்தனர்.

அவர்கள்	“ ஹாஜி ன்”	என் 	 றப்ப வார்கள்.	அதாவ 	 ெபயர்ந்ேதார்.
அத்தைகயவர்க க்ெகல்லாம்	மதீனாவில்	உள்ள	அன்சாரிகளின்	இல்லங்கேள
வி ந்தளிக் ம்	வீ களாகத்	திகழ்ந்தன.	எனி ம்,	அவர்கள்	பிற ைடய	தயவில்
உயிர்வாழ	வி ம்பவில்ைல.	உைழப்பின்	ெப ைமைய	உணர்ந் ,	உைழத்
உண்டவர்கள்.

அவர்க க் ம்,	அன்சாரிக க் ம்	சேகாதர	பாசத்ைத	ஏற்ப த்தி	ைவக்க
ெப மானார்	அவர்கள்	க தினார்கள்.

திய	பள்ளிவாசலில்	அன்சாரிகைள ம்,	மக்காவிலி ந்
ெபயர்ந்ேதார்கைள ம்	அைழத் ,	ஒவ்ெவா 	அன்சாரியிட ம்	ஒ
ஹாஜிைரக்	காட் ,	“	இவர்	உம் ைடய	சேகாதரர்”	எனக் றி,	அவர்க க் ள்

சேகாதரப்	பாசத்ைத	ெப மானார்	அவர்கள்	வலி த்தினார்கள்.	அவ்வா
ேசர்த் 	விடப்பட்டவர்கைள	அன்சாரிகள்	பாசமிக்க	சேகாதர	உணர்ச்சிேயா ,
தங்கள்	வீட் க் 	அைழத் க்ெகாண் 	ேபாய்,	தங்களிடம்	இ ந்த	ெபா ள்களில்
பாதிையக்	ெகா த்தனர்.

அன்சாரிகளின்	ெசாத் க்கள்	யா ம்	ேதாட்டங்களாகேவ	இ ந்தன.

அவர்கள்,	ெப மானார்	அவர்களிடம்	வந் ,	“	தங்க ைடய	ேதாட்டங்கைள
எங்க க் ம்,	 ஹாஜிரீன்க க் ம்	சரிபாதியாகப்	பிரித் க்	ெகா த்
வி மா ”	ேகட் க்	ெகாண்டார்கள்.

ஹாஜிரீன்கள்	வியாபாரத்தில்	மட் ேம	பழக்கமானவர்கள்.	ஆைகயால்
ேதாட்டங்கைள	அவர்க க் க்	ெகா ப்பதால்,	பயன்	உண்டாகா 	என் 	க திய
ெப மானார்	அவர்கள்,	அந்தக்	ேகாரிக்ைகைய	ஏற்கவில்ைல.

அதன்பின்	அன்சாரிகள்	ெப மானார்	அவர்களிடம்,	“நாங்கேள	பயிர்	 தலான
மற்ற	ேவைலகைள ம்	ெசய்கிேறாம்.	ஆனால்	வ மானத்தில்	 ஹாஜிரீன்கள்



பாதிைய	எ த் க்ெகாள்ளட் ம்”	என் 	 றினர்.	அவர்க ம்	அதற் ச்
சம்மதித்தனர்.
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		ெப மானார்	அவர்களின்	ெந ங்கிய	ேதாழர்கள்	எவ்வள 	சிரமமான	நிைலயில்
இ ந்தேபாதி ம்,	தியாக	உள்ள ம்,	தாராளத்	தன்ைம ம்	உைடயவர்களாகேவ
விளங்கினார்கள்.

ஒ 	சமயம்,	ெப மானார்	அவர்களிடம்	ஒ வர்	வந்தார்.	அப்ெபா 	ெப மானார்
அவர்களின்	இல்லத்தில்	உண 	ஏ ம்	இல்ைல.	ேதாழர்கைள	அைழத் ,
அவர்களில்	யாராவ 	வந்தி ப்பவைரக்	 ட் க்ெகாண் 	ேபாய்	உண
அளிக் ம்ப 	 றினார்கள்.

உடேன,	அ 	தல்ஹா	என்பவர்,	வந்தவைர	தம்	வீட் க் 	அைழத் க்
ெகாண் ேபாய்,	தம் ைடய	பிள்ைளக க் 	மட் ேம	இ ந்த	உணைவ,	வந்த
வி ந்தின க் 	அளித் 	உண்ணச்	ெசய்தார்.	ெப மானார்	அவர்களின்
காலத்தில்,	சேகாதரத் வ	உணர் 	எவ்வள 	வலிைம ைடயதாக	இ ந்த
என்பதற் 	அ 	ஓர்	உதாரணமா ம்.
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		மதீனாவில்	பள்ளி	வாசைல	ஒட் 	அைமந்தி ந்த	இரண் 	அைறகளில்,
ெப மானார்	அவர்கள்	 ம்பத்ேதா 	வாழ்ந் 	வந்தார்கள்.	அைறகேளா	மிக ம்
சிறியன.	இர 	ேநரங்களில்	அந்த	அைறயில்	விளக் க் ட	இ க்கா .

ெப மானார்	அவர்களின்	இல்லற	வாழ்க்ைக	மிக ம்	எளிைமயாகேவ	இ ந்த .
நாள்	கணக்கில்	அ ப் 	எரியாமேலேய	இ க் ம்.	ெப மானார்	அவர்கள்
ேபரீச்சம்பழத்ைதச்	சாப்பிட் 	தண்ணீைரப்ப கி,	தி ப்தி	அைடவார்கள்.	ெராட்

வதற் 	மா 	கிைடக்க	வில்ைலயானால்,	ெவ ம்	மாமிசத்ைத	மட் ேம
சைமத் 	உண் 	வி வார்கள்.	சில	ேவைளகளில்,	ெப மானார்	அவர்கள்	ஒட்டகப்
பாைல ம்	அ ந் வார்கள்.

ெப மானார்	அவர்கள்	தாங்கேள	வீட்ைடப்	ெப க் வார்கள்;	ெந ப் ப்பற்ற
ைவப்பார்கள்.	தங்கள்	உைடகைளத்	ைதத் க்ெகாள்வார்கள்.

எவ்வளேவா	வசதிகைளச்	ெசய் 	ெகாள்ளக் ய	வாய்ப் ம்	வசதி ம்	இ ந் ம்
அவர்கள்	அவற்ைற	ெயல்லாம்	வி ம்பாமல்,	சாதாரணமாகேவ	இ ப்பார்கள்.

அவர்க ைடய	எளிய	வாழ்க்ைக	மக்கைளப்	ெபரி ம்	கவர்ந்த .	மதீனாவில்
உள்ள	ஒவ்ெவா 	பிரிவின ம்	ெப மானார்	அவர்களிடம்	சிறப் 	மிக்க	மதிப்
ைவத்தி ந்தார்கள்.
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		ெப மானார்	அவர்கேளா 	உடன்	இ ந்த	ேதாழர்கள்	சிலர்	மத	சம்பந்தமான
ெதாண்ேடா 	வியாபாரம்,	விவசாயம்	 தலானவற்றில்	ஈ பட் 	வந்தார்கள்.
மற் ம்	சிலர்	இைறவணக்கத்தி ம்,	ெப மானார்	அவர்க டன்	இ ந் 	கற் க்
ெகாள்வதி ேம	காலம்	கழித்தனர்.	ஆனால்,	அவர்க க் க்	 ம்பப்	பாரம்
இல்ைல.	தி மணமான ம்	அவர்கள்	அக் ைவ	விட் 	விலகிக்	ெகாள்வார்கள்.

அவர்களில்	சிலர்,	காட் க் ப்ேபாய்	விற 	ெவட் 	வந் 	விற் ,	அைதக்	ெகாண்
மற்ற	சேகாதரர்க க் 	உண 	தயாரித் 	அளிப்பார்கள்.	அக் வினர்,	பகலில்
ெப மானார்	அவர்கள்	 ன்னிைலயில்	இ ந் ,	அவர்கள்	தி வாய்	மலர்ந்
அ ம்	அறி ைரகைளக்	கவனத்ேதா 	ேகட்டவா 	இ ப்பார்கள்.	அவர்கள்
எல்ேலா ம்	சில	சமயங்களில்,	இரண் 	நாட்கள்	 ட	உணவின்றி	இ ப்பார்கள்.
அப்ப 	இ க் ம்ேபா ,	ெப மானார்	அவர்கள்	பள்ளிவாச க் 	வந்
ெதா ம்ேபா ,	அவர்க ம்	ேசர்ந் 	ெதா வார்கள்.	ஆனால்	பசியினால்	உண்டான
கைளப்பால்	ெதா 	ெகாண் க் ம்ேபாேத	கீேழ	வி ந் 	வி வார்கள்.

ெப மானார்	அவர்க க் 	வி ந்தினர்கள்	வந்தால்	அவர்கைள ம்	ேசர்த் க்
ெகாள்வார்கள்.	சில	சமயங்களில்	இர 	ேநரங்களில்,	அவர்களில்	ஒ வர்	அல்ல
இ வைரத்	த திக் த்	தக்கப 	 ஹாஜிரீன்களிட ம்,	அன்சாரிகளிட ம்
அ ப்பி,	உண 	பைடக்கச்	ெசய்வார்கள்
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		மக்காவில்	 ன் ற் க்	ெகாண் ந்த	 ஸ்லிம்கள்	மதீனா க் க்	 ெபயர்ந்
வந் 	ெப மானார்	அவர்களின்	 ன்னிைலயில்	 தந்திரத்ேதா 	அைமதியாக
இ ந்தனர்.

ஆனால்,	அவர்க க் ப்	பைகவர்கேள	இல்ைல	என் 	 றிவிட யா .

ைறஷிகள்	ெபா வாக	 ஸ்லிம்களிட ம்,	 க்கியமாகப்	ெப மானார்
அவர்களிட ம்	அளவற்ற	பைகைம	ெகாண் ந்தார்கள்.

மதீனாவில்	இஸ்லாம்	ேவ ன்றி	நிைலெபற் விட்டால்	மக்காவிலி ந் 	 ேயறிய
ஸ்லிம்கள்	தங்கைளப்	பழிக் ப்பழி	வாங்கி	வி வார்கேள	என்ற	அச்சம்
ைறஷிக க் 	ேம ம்	பைகைமைய	உண்டாக்கிய .

மக்காவாசியான	அ ஜஹிலின்	சிற்றப்பா	இப் 	 ைகறா	என்பவர்
மரணத்த வாயில்,	விம்மி	விம்மி	அ தார்.	அப்ெபா 	 ைறவஷிகளின்
தைலவர்கள்	எல்ேலா ம்	அங்ேக	 யி ந்தனர்.

தம்	சிற்றப்பா	அ வைதக	கண்ட	அ ஜஹறி,	"சிறிய	தந்ைதேய,	மரணத்ைதக்
கண் 	ஏன்	இப்ப ப்	பயப்ப கிறீர்கள்?	என் 	ேகட்டார்.

"அ ைம	மகேன!	மரணத்ைதக்	கண் 	நான்	அழவில்ைல	 ஹம்மதின்	மதமான
எங் ம்	பரவி,	மக்காவான 	அவர்கள்	வசமாகிவிடக் டாேத	என் தான்	நான்
வ ந்தி	அ கின்ேறன்"	என்றார்	இப் 	 ைகறா,

அப்ெபா 	அங்ேக	இ ந்த	அ ஸூப்யான்[1]	என்பவர்,	"நீர்	பயப்படேவண்டாம்.
இஸ்லாமான 	பர வதற் 	இடம்	ெகா க்க	மாட்ேடாம்.	அதற் 	நாேன
ெபா ப்பானவன்	என்றார்!”

இத்தைகய	ெகட்ட	எண்ணம்	 ைறஷிக க் 	இ க் ம்ேபா ,	 ஸ்லிம்கைள
எவ்வா 	அைமதிேயா 	இ க்க	வி வார்கள்?

		↑	அ ஸூப்யான்	மக்கா	ெவற்றியின்	ேபா 	இஸ்லாமாகி	பிரபல
ஸஹாபி(ேதாழராக)	பின்னர்	மாறினார்
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		ெப மானார்	அவர்கள்	மதீனா க் 	வந்தெபா 	அங்ேக	மக்கள்	 ன்
பிரிவினராக	இ ந்தனர்.

1.அன்சாரிகள்	2.	 னாபிக் கள்	3.	 தர்கள்	ஆகிய	இவர்கேள	ேமற்ப 	 ன்
பிரிவினர்கள்.

1.	அன்சாரிகள்:	இவர்கள்	ஒளஸ்,	கஸ்ரஜ்	என் ம்	இரண் 	ேகாத்திரத்ைதச்
ேசர்ந்தவர்கள்.	இவர்கள்	அைனவ ம்	 ஸ்லிம்களாகி,	இரண்
ேகாத்திரத்தின ம்	ஒற் ைமயானார்கள்.

2.	 னாபிக் கள்:	(நயவஞ்சகர்கள்	என் 	ெபா ள்)	இவர்கள்	ெவளிேய
இஸ்லாத்ைதத்	த விய	 ஸ்லிம்களாக	ந த் க்	ெகாண் ,	உள் ர
ஸ்லிம்க க் 	விேராதிகளாக	இ ந் 	வந்தனர்.	இக் வின க்

அப் ல்லாஹ்	இப் 	உைப	என்பவர்	தைலவராக	இ ந்தார்.	இவர்	மதீனாவில்
ெசல்வந்தராக ம்,	ெசல்வாக் 	உள்ளவராக ம்	இ ந் 	வந்தார்.

ெப மானார்	அவர்கள்	மதீனா க் 	வ வதற் 	 ன்,	அவ ைடய	ஆதிக்கம்
ேமேலாங்கி	இ ந்த .	மதீனாவின்	ஆட்சிேய	அவ ைடய	ைகக் 	வரக் ய
நிைலயில்	காணப்பட்ட .	ஆனால்,	ெப மானார்	அவர்கள்	மதீனா க் 	வந்
ேசர்ந்த ம்,	நகரத்தின்	நிைலைம	மாறிய .	அன்சாரிக ைடய	தன்னலமற்ற
ஊக்க ம்,	நகர	மக்களின்	விழிப் 	உணர்ச்சி ம்	இப் 	உைபயின்	எண்ணத்ைத
நிைறேவற	இயலாமல்	ெசய் விட்ட .	ஆைகயால்,	அவர்	தம்	வஞ்சகமான
எண்ணத்ைத	மைறத் க்ெகாண் ,	தம்	 ட்டத்தா டன்	ெவளிப்	பார்ைவக்
ஸ்லிம்	ஆகிவிட்டார்.	அவர்	உயிேரா 	இ ந்தவைர,	 ஸ்லிம்க க் ப்	பல

வைகயி ம்	தீங் கள்	ெசய் 	வந்தார்.

3.	 தர்கள்	:	மதீனாவில்	இ ந்த	 தர்களில்	 ன் 	ேகாத்திரத்தினர்	மட் ேம
ெசல்வாக் ள்ளவர்களாக	இ ந்தனர்.	அவர்கள்	1.	ப ைக கா	2,	ப ைலர்
3.	ப ைறலா	இம் ன் 	ேகாத்திரத்தின ம்	மதீனாவின்	 ற் ப் றங்களில்
ெபரிய	ெபரிய	உ தியான	ேகாட்ைடகைளக்	கட் க்ெகாண் 	வாழ்ந் 	வந்தார்கள்.

ெப மானார்	அவர்களிடத்தில்	 தர்க க் ம்	பைகைம	இ ந் 	வந்த .	அதற்
க்கிய	காரணம்	:	 தலாவ 	மதீனாவாசிகள்	 ஸ்லிமான .	இரண்டாவ 	:
தர்களின்	பைகவர்களான	ஒளஸ்,	கஸ்ரஜ்	 ம்பத்தாரிைடேய	ஓயாமல்	சச்சர

நிகழ்ந் ,	நலிந் 	ேபாயி ந்தார்கள்.	அவர்க க் ள்	ஒற் ைம	ஏற்பட் 	விடாதப
தர்கள்	 யன் 	வந்தார்கள்.



ெப மானார்	அவர்கள்	மதீனா	வந்த	பின்னர்,	 ஸ்லிம்களான	ஒளஸ்,	கஸ்ரஜ்
ேகாத்திரத்தின ம்	மி ந்த	ஒற் ைமயாகி,	ெப மானார்	அவர்க க் 	உண்ைம
ஊழியர்களான 	 தர்க க் 	மி ந்த	வ த்தத்ைத	அளித்த .	ஆனால்,அந்த
வ த்தத்ைதேயா,	விேராதத்ைதேயா	அவர்கள்	ெவளிேய	காட் க்ெகாள்ளாமல்,
ெப மானார்	அவர்க டன்	சமாதானமாக	இ ந் 	 ஸ்லிம்கைளத்
தாக் வதற் ச்	சமயம்	பார்த் க்	ெகாண் ந்தனர்.
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		விேராதிக க் 	மத்தியில்	 ஸ்லிம்கள்	வாழ்ந் 	வ வதால்,	உள்நாட் ல்
சமாதானத்ைத	நிைலநி த்த ம்,	 ைறஷிகள்	மற் ம்	அயல்நாட் னர்
மதீனாைவக்	ைகப்பற்றாமல்	பா காக்க ம்	ேவண் ய	ெபா ப் 	ெப மானார்
அவர்க க் 	இ ந்த .

மி ந்த	தீர்க்க	தரிசனத்ேதா ம்	மதி ட்பத்ேதா ம்	ெப மானார்	அவர்கள்
மதீனாவில்	உள்ள	எல்லாப்	பிரிவினைர ம்	ஓர்	உடன்ப க்ைகயின்	 லம்	கட் ப்பா
ெசய்தார்கள்.	அதன்	 க்கம்:

அ ளாள ம்	அன் ைடேயா மாகிய	ஆண்டவன்	தி ப்ெபயைர	 ன்னிட் ,
ஹம்ம 	நபி	(ஸல்)	அவர்களால்,	 ஸ்லிம்க க் ம்,	 ஸ்லிம்கேளா

ஒத் ைழக்க	வி ம் கின்ற	மற்ற	எல்லா	மக்க க் ம்	இைடேய ள்ள
உடன்ப க்ைகயாவ :

ேமேல	 றிப்பிட்ட	எல்ேலா ம்	ஒேர	நாட் னராகக்	க தப்ப வார்கள்.	 தர்கள்
தங்கள்	மதத்ைதப்	பின்பற் வதில்	அவர்க க் 	 ச்	 தந்திரம்	உண் .
அவர்க ைடய	மத	சம்பந்தமான	விஷயங்களில்	எவ்விதத்	தைட ம்	ஏற்படா .
தர்க ம்,	 ஸ்லிம்க ம்	நட் றேவா 	இ ந் 	வரேவண் ம்.	 தர்க டேனா,
ஸ்லிம்க டேனா	அந்நியர்கள்	சண்ைடயிட	 ற்பட்டால்,	இ தரப்பின ம்

ஒ வ க்ெகா வர்	உதவி	 ரியேவண் ம்.	மதீனாைவ	அந்நியர்கள்	தாக்க
ற்ப வார்களானால்,	இ 	கட்சியின ம்	ஒன் 	ேசர்ந் 	ெகாள்ளேவண் ம்.

சமாதானம்	அல்ல 	சண்ைட	எ வானா ம்	எல்ேலா ம்	ேசர்ந்ேத
ெசய்யேவண் ம்.	நம் டன்	ேசர்ந் 	ஒற் ைமேயா 	இ க்க	வி ம் கின்ற
தர்களின்	உைடைமகைளக்	காப்பாற்ற ம்	அந்நியர்கள்	அவர்கைளத்

தாக்காதப ,	நாம்	பா காக்க ம்	கடைமப்பட் க்கிேறாம்.	 தர்கள்
சகலவிதமான	நிந்தைனகளிலி ந் 	காப்பாற்றப்ப வார்கள்.	நம்
மக்கைளப்ேபாலேவ,	அவர்க க் 	நம் ைடய	உதவிையப்	ெபற	சம	உரிைம	உண் .
தர்களின்	பா காப்பில்	இ க்கின்ற	மற்ற	மக்களின்	உைடைமக ம்

பா காக்கப்ப ம்.	 ற்றம்	 ரிந்ேதார்	 தராயி ந்தா ம்,	 ஸ்லிமாயி ந்தா ம்
தண்டைனக் 	உட்ப வார்.	 ற்றவாளி	ெசல்வரானா ம்,	ஏைழயானா ம்
தண்டைன	ஒேர	மாதிரியாகேவ	அளிக்கப்ப ம்.	 ற்றம்	 ரிந்தவர்கைள,
அவர்க ைடய	ெந ங்கிய	உறவினர்கள்	ஆதரிக்கக் டா .	இந்த
உடன்ப க்ைகயின்	 லம்	 ன்னி ந்த	விேராதங்கள்	எல்லாம்	நீங்கிவிட்டதாகக்
க தப்ப ம்.	மதீனா க் ள்	 ைழகின்ற	ஒவ்ெவா 	வ க் ம்	இந்த
உடன்ப க்ைகயில்	உரிைம	உண் ”.



ேமேல	கண்ட	நிபந்தைனகைளத்	தவிர,	உள்நாட் 	ஒ ங் ைற	பற்றிச்	சில
பிரி கைளக்	 றிப்பிட் விட் ,	இ தியில்	 றிப்பி வதாவ :	இநத
உடன்ப க்ைகைய	ஏற் க்ெகாள்பவர்க க் ள்	ஏற்ப ம்	ஆட்ேசபைணகள்
ஆண்டவ க் ப்	பின்	நபி	அவர்களின்	தீர்மானத் க் 	விடப்ப ம்.

இந்தச்	சாசனத்ைத,	 ஸ்லிம்களின்	விேராதிகள்	உட்பட	மதீனாவில்	இ க்கின்ற
அைனவ ம்	ஒப் க்ெகாண்டனர்.

இதற் 	 ன்னர்,	அேரபியர்க க் ள்	நியாய	விசாரைண	என்பேத	இல்லாமல்
இ ந்த .	ஒ வ க் ப்	பிறரால்	கஷ்ட	நஷ்டம்	உண்டானால்,	அவர்	தம்	வலிைமயால்
அல்ல 	தம்	உறவினர்களின்	பலத்தால்	மட் ம்	அைதத்	தீர்த் க்	ெகாள்ள
ேவண் யதாயி ந்த .	இந்த	உடன்ப க்ைகயினால்,	அந்த	வழக்கம்	அ ேயா
மைறந்த .	அதனால்	ெப மானார்	அவர்கள்	நபி	என்ற	 ைறயினா ம்,
மக்க க் ம்	அவர்க க் ம்	ஏற்பட்ட	உடன்பாட் ம்,	ேமலான	நீதிபதியாக ம்
ஆனார்கள்.
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		மதீனா	தைலவர்	அப் ல்லாஹ்	இப் 	உைடக் 	மக்காவிலி ந்த	 ைறஷிகள்
பய த்தல்	க தம்	ஒன்ைற	அ ப்பி	இ ந்தனர்.

அதாவ ,	“எங்க ைடய	மனித க் ,	உம் ைடய	நாட் ல்	 கலிடம்
அளித்தி க்கிறீர்.	நீர்	அவைரக்	ெகான் விடேவண் ம்;	அல்ல 	அவைர
உம் ைடய	நாட் லி ந் 	 ரத்திவிடேவண் ம்.	அவ்வா 	ெசய்யாவி ல்	நாங்கள்
அைனவ ம்	உம் ைடய	நாட் ன்மீ 	பைடெய த் 	வந் ,	உம்ைமக்ெகான் ,
உம் ைடய	ெபண்கைளக்	ைகப்பற் ேவாம்”	என் 	க தத்தில்	 றிப்பிட் ந்தனர்.

க தம்	வந்த	ெசய்திைய	அறிந்த	ெப மானார்	அவர்கள்,	உடேன	அப் ல்லாஹ்
இப் 	உைடயிடம்	ெசன் ,	“உம் ைடய	மக்க ட ம்,	உம் ைடய
சேகாதரர்க ட ம்	நீர்	சண்ைட	ெசய்வீரா?”	என் 	ேகட்டார்கள்,

அதற் 	அவர்	எ ம்	 றாமல்	 ம்மா	இ ந் 	விட்டார்.	அவ ைடய	ெந ங்கிய
உறவினர்கள்	அைனவ ம்	 ஸ்லிம்களாகி	விட்டப யால்,	 ைறஷிகளின்
ேகாரிக்ைகைய	அவரால்	நிைறேவற்ற	இயலவில்ைல.	ஆனா ம்	அவ ம்
அவ ைடய	 வினரான	 னாபிக் க ம்	உள் ற	 ஸ்லிம்க க்
விேராதிகளாகேவ	இ ந்தனர்.
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		 ைறவிகள்	வந் 	தங்கைளத்	தாக்கக் ம்	என்பைத	ெப மானார்	அவர்க ம்
ேதாழர்க ம்	இர ம்	பக ம்	எதிர்பார்த் க்	ெகாண் ந்தனர்.

ெப மானார்	அவர்கள்	மதீனா க் 	வந்த	நாளிலி ந் ,	இர 	ேநரங்களில்
விழித்தி ப்பார்கள்.	தாம்	 ங் வதாயி ந்தால்	யாைரயாவ 	நியமித் ,
விேராதிகளின்	வ ைகையக்	கண்காணித் க்	ெகாள் ம்ப 	ஏற்பா
ெசய் விட் 	அதன்	பின்னேர	 ங் வார்கள்.

இந்தக்	காலகட்டம்	இஸ்லாத் க் 	மிக ம்	ேசாதைன	நிைறந்த 	விேராதிகள்,
ெப மானார்	அவர்கைள	மதீனாைவவிட் த்	 ரத்தி,	இஸ்லாத்ைதேய
அழித் விடக்	க திக்ெகாண் ந்தார்கள்.

ைறஷிகள்	தங்க க் க்	கீ ள்ள	 ட்டத்தாைர	இஸ்லாத் க் 	விேராதமாகத்
ண் விட்டனர்.

அேரபியர்கள்	எல்ேலா க் ம்	கஃபா	ெபா வான	வணக்கத்	தலமாக	இ ந்த .
ைறஷிகள்	அதன்	ேமற்பார்ைவயாளர்களாக	இ ந்தார்கள்.	எனேவ,	 ைறஷி
றங்களி ள்ள	அேரபியர்களிடம்	அவர்க க் 	ெசல்வாக் 	இ ந்த .
அைதக்ெகாண் 	மக்காவிலி ந் 	மதீனா	வைரயி ள்ள	எல்லாக்
ட்டாத்தார்கைள ம்	 ஸ்லிம்	க க் 	விேராதிகளாக்கி	தங்க டன்	ேசர்த் க்

ெகாண்டனர்.
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		ெப மானார்	அவர்கள்	மதீனாவில்	உள்ள	 ஸ்லிம்கைளப்	பா காப்பதற்காக,
இரண் 	விதமான	திட்டங்கைள	உ வாக்கினார்கள்.

தங்கள்	வியாபார	வளர்ச்சியினால்	 ைறஷிகள்	ஏராளமான	ெசல்வத்ைதச்
சம்பாதித் 	வந்தார்கள்.

ஸ்லிம்க க் த்	தீங் ரிவதற் ,	அவர்க ைடய	ெசல்வப்ெப க்ேக
காரணமாக	இ ந்த .	ஆதலால்,	 ைறஷிகளின்	வியாபாரப்	ெபா ள்கள்
அயல்நாட் க் ப்	ேபாவைதத்	த த் ,	அதன் லம்	அவர்கைளச்	சமாதான
வழிக் க்	ெகாண் 	வ வ 	 தல்	திட்டமா ம்.

ஒ ேவைள,	அவர்கள்	சமாதான	வழிக் 	வராமல்	சண்ைட	ெசய்வதாயி ந்தா ம்,
அதற் 	 ன்ெனச்சரிக்ைகயாக	 ஸ்லிம்க க் ச்	சரியான	பக்க	பலத்ைதச்
ேசகரித் க்	ெகாள்வதற்காகச்	 ற் ப் றத்தி ள்ள	 ட்டத்தாரிடம்	நட் ற
உடன்ப க்ைக	ெசய் 	ெகாள்வ ,	இரண்டாவ 	திட்டமா ம்.

தல்	திட்டத்ைத	நிைறேவற் வதற்காக,	ெப மானார்	அவர்கள்	 	ேபர்
ெகாண்ட	 ைவ	மக்காவின்	ப திக் 	அ ப்பிைவத்தார்கள்.	வியாபாரம்
ெசய்யப்	 றப்பட் ச்	ெசல் ம்	 ைறஷிக்	 ட்டத்தினைரத்	த த் த்	ெதாந்தர
ெகா த் க்	ெகாண் ப்பேத	அவர்க ைடய	ேவைல.

அக் ட்டத்தாரின்	உயி க்ேகா,	ெபா க்ேகா	ேசதம்	விைளவிக்கவில்ைல.
அவர்க ைடய	ெபா ள்கைள ம்	அபகரிக்கவில்ைல.

ைறஷிகளின்	வியாபாரத் க் 	இைட 	உண்டாக்கி,	அவர்கைளச்
சமாதானத் க் க்	ெகாண் வ வேத	ேநாக்கமா ம்.

இரண்டாவ 	திட்டத்ைத	நிைறேவற் வதற்காகப்	ெப மானார்	அவர்கள்
மதினாவிலி ந் 	 ப்ப 	ைமல்	ெதாைலவி ள்ள	என்ற	 ட்டத்தாரிடம்,	 ஸ்லிம்-
ைறஷிகள்	ஆகிய	இ 	கட்சியின க் ம்	அக் ட்டத்தார்	உதவி ரிவதில்ைல”

என்பதாக	ஓர்	உடன்ப க்ைக	ெசய்தார்கள்.

ெப மானார்	அவர்கள்	எண்ப 	ேதாழர்க டன்	அவ்வ டம்	அப்வா	என் ம்
இடத் க் ப்ேபாய்,	ப லம்ரா	ேகாத்திரத்தாரிடம்	ஒர்	உடன்ப க்ைக	ெசய்தார்கள்,



அதாவ :	“இ 	 ஹம்ம ர்	ரஸூசி ல்லாஹ்,	ப லம்ராக்	ேகாத்திரத்தா க்
எ திக்ெகா த்த	உடன்ப க்ைக,	அந்த	மக்க ைடய	உயி ம்	ெபா ம்
பா காக்கப்ப ம்.	ப லம்பராக்	 ட்டத்தின க் 	உதவி	ெசய்யப்ப ம்.
ஆண்டவ ைடய	நபி	அவர்கள்	உதவிக்காக	எப்ேபா 	 ப்பி கிறார்கேளா
அப்ேபா 	அவர்கள்	வந் 	உதவி	 ரியேவண் ம்”

அ த் ,	ெப மானார்	அவர்கள்,	ப லம்ராக்	 ட்டத்தாரின்	நண்பர்களான
ப த்லஜ்	என் ம்	ேகாத்திரத்தாரிடம்	ெசன் ,	ேமேல	 றிய	நிபந்தைனப்ப
மற்ேறார்	உடன்ப க்ைக	ெசய் 	ெகாண்டார்கள்.
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		 ைறஷிகள்	 த்தத் க் த்	தயாராகிக்ெகாண் க் ம்	ெசய்தி	ெப மானார்
அவர்க க் த்	ெதரிய	வந்த .	உடேன,	அப் ல்லாஹ்	இப் 	ஜஹ்ஷூ
என்பவைர ம்,	அவ டன்	பன்னி வைர ம்	உள 	பார்த் 	வ வதற்காக,	நக்லா
என்ற	ஊரின்	பக்கமாக	அ ப்பினார்கள்.

ெப மானார்	அவர்கள்	ேமற்ப 	அப் ல்லாஹ்விடம்	ஒ 	க தத்ைதக்	ெகா த் ,
இரண் 	நாட்க க் ப்	பிற 	அைதத்	திறந் 	பார்க் மா 	ெசால்லி	அ ப்பி
இ ந்தார்கள்.

இரண் 	நாட்க க் ப்	பிற 	அப் ல்லாஹ்	அந்தக்	க தத்ைதத்	திறந்
பார்த்தேபா ,	"நீர்	நக்லாவில்	தங்கி	இ ந் ,	 ைறஷிகளின்	நடவ க்ைககைள
அறிந் 	ெதரிவிக்கேவண் ய ”	எனக்	 றிப்பிடப்பட் ந்த .

ஆனால்,	அப் ல்லாஹ்	ேபா ம்ேபா 	தற்ெசயலாக	வழியில்	ஷாம்	ேதசத்திலி ந்
சரக் கைள	ஏற்றிக்ெகாண் 	வந்த	 ைறஷிகளின்	வியாபாரக்	 ட்டத்தினர்
எதிர்ப்பட்டனர்.	அப் ல்லாஹ்	அவர்கைளத்	தாக்கினார்.	அவர்க ள்	சச்சர
ஏற்பட் ,	இப் ல்	ஹல்ரமி	என் ம்	 ைறஷி	ெகால்லப்பட்டார்.	மற் ம்	இ வர்
சிைறபி க்கப்பட்டார்கள்.	அப் ல்லாஹ்விடம்	ஏராளமான	ெபா ள்க ம்
அகப்பட்டன.

அவர்	மதீனா க் 	வந் ,	ெப மானார்	அவர்களிடம்	நடந்தவற்ைற	விவரித் 	தாம்
ெகாண் 	வந்த	ெபா ள்கைள ம்	சமர்ப்பித்தார்.

ெப மானார்	அவர்கள்	அப் ல்லாஹ்விடம்	“இவ்வா 	ெசய்வதற் 	உமக் 	நான்
அ மதி	தரவில்ைலேய?"	என் .	 றி,	அவர்	சமர்ப்பித்த	ெபா ள்கைள	ஏற்க
ம த் விட்டார்கள்.

ெப மானார்	அவர்கள்	கட்டைளக் 	மாறாக	அவர்	ெசய்தைத,	மற்ற	ேதாழர்க ம்
கண் த்தார்கள்.

அப் ல்லாஹ்	சண்ைட	ெசய்த ம்	இப் ல்	ஹல்ரமி	ெகால்லப்பட்ட ம்	எதிர்பாராமல்
நிகழ்ந்ததா ம்.	அதில்	ெப மானார்	அவர்களின்	 ண் தல்	எ ம்	இல்ைல.

எனி ம்,	இப் ல்	ஹல்ரமி	உயர்	 ம்பத்ைதச்	ேசர்ந்தவர்.	சிைறப்பி க்கப்பட்ட
இ வ ம்	 ைறஷிகளிடம்	ெசல்வாக் ள்ளவர்கள்.



இவற்றால்	 ைறஷிக க் 	ெப மானார்	அவர்களிடம்	ஏற்கனேவ	உள்ள	பைகைம
அதிகமாயின.
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		மதீனாைவத்	தாக் வதற்காகக்	 ைறஷிகள்	ெபரிய	ஆரவாரத்ேதா
றப்பட் விட்டார்கள்.

அச்ெசய்தி	ெப மானார்	அவர்க க் த்	ெதரிந்த .	உடேன	ேதாழர்கைள	எல்லாம்
அைழத் ,	ெசய்திையச்	ெசான்னார்கள்.

அ பக்கர்	 தலானவர்கள்	தங்கள்	உயிைரக்	ெகா க்கத்	தயாராயி ப்பதாகத்
ெதரிவித்தார்கள்.

ெப மானார்	அவர்கள்	அன்சாரிகளின்	பக்கம்	தி ம்பிப்	பார்த்தார்கள்.

அப்ெபா 	கஸ்ரஜ்	 ட்டத்தின்	தைலவர்	எ ந் 	ெப மானார்	அவர்களிடம்,
“தங்கள்	கட்டைளயிட்டால்,	நாங்கள்	கடலில்	 ட	வி ந் வி ேவாம்”	என்
றினார்.

அ த் ,	மற்ெறா வர்	எ ந் 	நாங்கள்	எல்ேலா ம்	உங்க க் 	வல றமாக ம்,
இட 	 றமாக ம்	 ன் ம்	பின் ம்	நின் 	சண்ைட	ெசய்ேவாம்”	என்றார்.

இவற்ைற	எல்லாம்	ேகட்ட ம்	ெப மானார்	அவர்கள்	மகிழ்ச்சியால்	 ரித்தார்கள்.

ைறஷிகைள	எதிர்ப்பதற் த்	தீர்மானித்தார்கள்.

ஆண்டவனிடமி ந் 	அவர்க க் 	அ மதி ம்	கிைடத்த .

ஹிஜ்ரீ	இரண்டாம்	ஆண் 	ரம்லான்	மாதம்	12ந்ேததி	ெப மானார்	அவர்கள்
ஸ்லிம்க டன்	மதீனாவிலி ந் 	 றப்பட்டார்கள்.

மதீனாவிலி ந் 	ஒ 	ைமல்	 ரம்	வந்த டன்	ேசைனகைளச்	சரிபார்த்தார்கள்.

இளம்பிள்ைளக க் ,	ஆபத்தான	சந்தர்ப்பத்தில்	ேவைல	இல்ைல	என் 	க தி
அவர்கைள	எல்லாம்	தி ம்பிப்	ேபா மா 	 றினார்கள்.

மதீனாைவ	ேமற்பார்ைவ	ெசய் மா 	அ 	 பாபா	என்பவைரப்	ேபா ம்ப
ெசான்னார்கள்.



தங்க க் 	 ன்ேன	இரண் 	உளவாளிகைள	அ ப்பி,	 ைறஷிகளின்
வ ைகைய	அறிந் 	 ன்ெனச்சரிக்ைகயாகத்	ெதரிவிக் மா 	ஏற்பா
ெசய்தார்கள்.

பத் 	என் ம்	பள்ளத்தாக் 	மதீனாவிலி ந் 	எண்ப 	ைமல்	 ரத்தில்,	ஷாம்
ேதசத் க் ப்ேபா ம்	வழியில்	உள்ள .

பத் 	பள்ளத்தாக் 	வழியாக	 ைறஷிகள்	வ வதாகத்	ெதரிந்த ம்	அந்தப்
பக்கமாக	 ன்ேனறிச்	ெசன்றார்கள்.

பத் 	பக்கம்	ேபான ம்,	பத்ரின்	மற்ெறா 	பக்கம்	 ைறஷிகள்	வந்
ேசர்ந்தி க்கிறார்கள்	என்பைத	உளவாளிகள்	 லம்	அறிந் 	அந்த	இடத்திேலேய
நின் 	ெகாண்டார்கள்.

ஸ்லிம்கள்	சிறிய	பைட டன்	வந்தி ந்தனர்.	 ைறஷிகேளா	ஏராளமான
ேசைன டன்	வந்தி ந்தார்கள்.	 திைரப்பைட ம்	ஏராளமான	தளவாடங்க ம்
அவர்களிடம்	இ ந்தன.	 ைறஷிகளின்	தைலவர்கள்	அைனவ ம்	வந்தி ந்தனர்.
ஆனால்,	அ லஹப்	வரவில்ைல.
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		ெப மானார்	அவர்களின்	ெகா ய	விேராதியான	அ ஜஹில்,	இச்சண்ைடயின்
லமாக	இஸ்லாத்ைத	அழித் விடேவண் ம்	என்ற	ெகா ரமான	எண்ணத்ேதா

அங்ேக	வந்தி ந்தான்.

ைறஷிகள்	 ன்னதாகேவ	வந் விட்டதால்,	தங் வதற் த்	த ந்த	இடங்கைள
அவர்கள்	ைகப்பற்றிக்ெகாண்டார்கள்.

ஸ்லிம்கள்	தங்கியி ந்த	இடத்தில்,	தண்ணி	வசதி	இல்ைல;	மணல்	நிைறந்த
தைரயானதால்,	கால்கள்	பதிந்தன.

அப்ெபா 	ஹூபாப்	என்பவர்	ெப மானார்	அவர்களிடத்தில்,	“இப்ெபா 	இந்த
இடத்ைத	தாங்கள்	ேதர்ந்ெத த்தி ப்ப 	ஆண்டவ ைடய	அறிவிப்பின்
லமாகவா	அல்ல 	 த்த	தந்திரத்ைத	அ சரித்தா?”	என் 	ேகட்டார்.

அதற் ப்	ெப மானார்	அவர்கள்.	ஆண்டவ ைடய	அறிவிப் 	 லமல்ல,	என்
றினார்கள்.

உடேன	தண்ணி	வசதி ள்ள	இடத் க் 	 ன்ேனறினார்கள்.

அப்ெபா 	ஆண்டவ ைடய	க ைணயால்	மைழ	ெபய்த .	தண்ணி ள்ள
இடங்கைள	அவர்கள்	ைகப்பற்றிக்	ெகாண்டேபாதி ம்,	எதிரிக ம்	அங்ேக
தண்ணி	எ த் க்ெகாள்ள	இடம்	ெகா த்தனர்.

இர 	ேநரம்,	ேதாழர்கள்	எல்ேலா ம்	இர 	 வ ம்	நன்றாகத்	 ங்கினார்கள்.

ஆனால்,	ெப மானார்	அவர்கள்	மட் ம்	இர 	 வ ம்	விழித்தி ந் ,
ஆண்டவன்	 ன்னிைலயில்	 ஸ்லிம்க க் 	உதவி ம்	ெவற்றி ம்
கிைடக்கேவண் ம்	என் 	ேவண் தல்	ெசய் 	ெகாண் ந்தார்கள்.

காைலயில்	ெதா ைகக்காக	 ஸ்லிம்கைள	எ ப்பி	அவர்க க் ச்	ெசாற்ெபாழி
நிகழ்த்தினார்கள்.
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		 ைறஷிகளின்	சார்பாக	உத்பா	என்பவர்	ஆ தங்கைள	எ த் க்ெகாண்
ேபா க் த்	தயாராகி	விட்டார்.

ெப மானார்	அவர்கள்	ஒ 	 ைரக் க்	கீழ்	அமர்ந்தி ந்தார்கள்.	அவர்க க்
அ கில்	ஸஃ ப் 	 	ஆ 	என்பவர்	ைகயில்	உ விய	வா டன்	எவ ம்
ெந ங்காதப 	நின்றார்.

ெப மானார்	அவர்கள்	தங்கள்	ைகயி ள்ள	அம்பினால்	ைசைக	காட்
அணிவ த்தார்கள்.

ஒ வ ம்	அவ்வணிக் 	 ன்னால்	அல்ல 	பின்னால்	ேபாகக் டா 	என
கண் ப்பான	ஏற்பா 	ெசய்தி ந்தார்கள்.

ேபார்க்களத்தில்	இைரச்சல்	உண்டாவ 	இயல் .	ஆனால்,	எவ ம்	வாய்	திறந்
ேபசக் டா 	என்ப 	ெப மானார்	அவர்களின்	கண் ப்பான	உத்தர .

எதிர்	எதிராக	இரண் 	பைடக ம்	நின்றன.

உண்ைம ம்-ெபாய் ம்,	ஒளி ம்-இ ம்,	இஸ்லா ம்	" ப் ம்”	ேபாலக்	காட்சி
அளித்தன!

ஒேர	ெதய்வக்	ெகாள்ைகயான ,	பரந்த	உலகத்தில்	அங் 	இ ந்த	சில	உயிர்களின்
விதிையேய	ெபா த்தி ந்த .

எதிரிகள்	எண்ணிக்ைகயில்	மி ந் ம்,	ஏராளமான	 த்த	சாதனங்க டன்
இ ந்தார்கள்.

ஸ்லிம்கேளா,	 ைறந்த	ெதாைகயினராக ம்,	ேபா மான	ஆ தங்கள்
இல்லாதவர்களா ம்	இ ந்தனர்.

இந்த	நிைலயில்	ெப மானார்	அவர்கள்	சிறி 	மனக்கிேலசத் டன்
ஆண்டவ ைடய	 ன்னிைலயில்	இ 	ைககைள ம்	ஏந்தியப ,	“ஆண்டவேன!	நீ
வாக்களித்தைத	இன் 	நிைறேவற் வாயாக!”	என் 	 றி	ேவண் க்
ெகாண்டார்கள்.



அந்த	ேவண் தலில்	ெப மானார்	அவர்கள்	தங்கைளேய	மறந் 	இ ந்தேதா ,
ேமலாைட	கீேழ	வி ந்தேபாதி ம்	அைத	அறிய	மாட்டார்கள்.

எல்லாம்	வல்ல	இைறவா!	மனம்	ெநாந்தவர்க க் 	நீ	உதவி	ெசய்.	இந்தக்	 ைறந்த
எண்ணிக்ைக ைடயவர்கள்	எதிரிகளால்	அழிக்கப்ப வார்களானால்,

ய்ைமயான	உள்ளத் டன்	உன்ைன	வணங்க	ஒ வ ேம	இ க்கமாட்டார்கள்”
என	ேவண் னார்கள்.

இவ்வா 	ெப மானார்	அவர்கள்	தங்கைள	மறந்தி க் ம்	நிைலைமயில்,
அ பக்கர்	அவர்கள்,	“நாயகேம!	ஆண்டவன்	தன் ைடய	வாக் திைய
நிைறேவற் வான்”	என் 	 றியேபா ,	“எதிரிகள்	ேதாற்க க்கப்பட்
ஓ வி வார்கள்”	என்ற	ெசாற்கள்	ெப மானார்	அவர்களின்	தி வாக்கிலி ந்
ஒலித்த .

இ 	 ஸ்லிம்களின்	ெவற்றிக் 	ஒ 	 ன்னறிவிப்பாய்	இ ந்த .

இச்சமயம்,	 ைறஷிகளின்	பைடயான 	மிக	அ கில்	ெந ங்கிவிட்ட

ஸ்லிம்கள்	 ன்ேனறக் டா 	என் ம்,	தங்க ைடய	அம் கைளக்ெகாண்ேட
எதிரிகைளத்	த க்கேவண் ம்	என் ம்	கட்டைள	இடப்பட் ந்தனர்.

ேபார்	ெதாடங்கிய .
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		 ைறஷிகளின்	பைடத்தைலவன்	உத்பா ம்,	அ ஜஹீ ம்,	சண்ைடயில்
வீழ்ச்சியைடந்தனர்.	அதனால்	 ைறஷிகள்	மனம்	கலங்கி,	அணியில்	 ழப்பம்
ேமலிட் ,	நிைல	ெபயர்ந் 	தங்க ைடய	ஆ தங்கைள	எல்லாம்	கீேழ	ேபாட் விட்
ஓ விட்டனர்.

அவர்க ைடய	ஆ தங்கைள	எல்லாம்	 ஸ்லிம்கள்	ைகப்பற்றிக்ெகாண்டார்கள்.

ேபாரின்	 வில்	பார்த்தேபா ,	 ஸ்லிம்களிைடேய	பதினான்

ேபர்	ெகால்லப்பட் ந்தனர்.	அவர்களில்	ஆ 	ேபர்	 ஹாஜிரீன்கள்,	எட் ப்ேபர்
அன்சாரிகள்.

ைறஷிகளின்	பக்கம்	எ ப 	ேபர்	ெகால்லப்பட்டேதா 	எ ப 	ேபர்	வைர
சிைறபி க்கப்பட் ந்தனர்.

ெகால்லப்பட்ட	எ ப 	ேபரில்	 ைறஷிகளின்	 க்கிய	தைலவர்கள்	எல்ேலா ம்
இ ந்தனர்.

சிைறபி க்கப்பட்டவர்கள்	மதீனா க் க்	ெகாண் 	ேபாகப்பட்டனர்.

அவர்களில்	அலி	அவர்களின்	சேகாதரர்	அகீ ம்,	ெப மானார்	அவர்களின்	சிறிய
தந்ைத	அப்பாஸ்	அவர்க ம்	ெப மானார்	அவர்களின்	ம மகன்	அ ல்	ஆஸூம்
இ ந்தனர்.

ஆயிரம்	ேபார்	வீரர்க ம்,	 	 திைரப்பைட ம்	உண ம்,	ஆ தங்க ம்
தயங்காமல்	வழங் வதற் ப்	பல	ெசல்வந்தர்க ம்	 ைறஷிகளின்	பக்கம்
இ ந் ம்	 ட	ேபாதிய	ஆ தங்கள்	இன்றி,	இரண் 	 திைர	வீரர்கள்,	313	ேபர்
அடங்கிய	 ஸ்லிம்	பைடயான 	அவர்கைளத்	ேதாற்க த் 	ெவற்றி	ெப வதற்
ஆண்டவ ைடய	ேபர ேள	காரணமா ம்.

ைக 	ெசய்யப்பட்டவர்கைள	ெப மானார்	அவர்கள்	மிக ம்	அன் டன்	நடத்தி
வந்தார்கள்.	அவர்கைள	இ வர்	நால்வராகத்	ேதாழர்களிடம்	பிரித் 	அ ப்பி,
நல்ல ைறயில்	அவர்கைள	நடத் ம்ப 	ெசால்லியி ந்தார்கள்.

ைகதிக க் 	உ ப்பதற் 	உைட	இல்லாமல்	இ ந்த .	ெப மானார்	அவர்கள்



கட்டைளயிட்ட டன்	ேதாழர்கள்,	அைனவ ம்	தங்க ைடய	உைடகைளக்
ெகா த்தனர்.

பின்னர்	ைகதிகைள	என்ன	ெசய்வ 	என	நபி	ெப மானார்	ேதாழர்களிடம்
ஆேலாசைன	ெசய்தார்கள்.

எல்ேலா ம்	உறவினர்களாக ம்	ெந ங்கியவர்களாக ம்	இ ப்பதால்,
"மீட்சித்ெதாைகையப்	ெபற் க்ெகாண் 	விட் விடலாம்”	என	அ பக்கர்	அவர்கள்
க த் 	ெதரிவித்தார்கள்.

ஆனால்	உமர்	அவர்கள்,	“இஸ்லாத்ைதப்	பற்றிய	அளவில்,	நண்பர்,	பைகவன்,
அந்நியன்,	ெந ங்கியவன்,	உறவினன்	என்ற	ேவ பாட் க் 	இடமில்ைல.	அதனால்
ைகதிகைள	எல்லாம்	ெகான் விடேவண் ம்;	ஒவ்ெவா வ ம்	அவரவர்க ைடய
ெந ங்கிய	உறவினைரத்	தங்கள்	ைகயாேலேய	ெவட்டேவண் ம்”	என்
ெசான்னார்கள்.

இ தியில்,	அ பக்கர்	அவர்களின்	க த் ப்ப ேய,	ைகதிகளிடமி ந் 	தைலக்
நாலாயிரம்	நாணயம்	வீதம்	வாங்கிக்ெகாண் 	அவர்கள்	விடப்பட்டனர்.

எ தப்ப க்கத்	ெதரிந்தவர்கள்	ஒவ்ெவா வ ம்	பத் ப்பிள்ைளக க்
எ தக்கற் க்ெகா த்தால்,	விட் வி வதாக	உத்தரவிட்டார்கள்.

அவ்வாேற	சிலர்	கல்வி	ேபாதித் ம்	வி தைலயானார்கள்.
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		இஸ்லாத் க் க்	ெகா ய	விேராதமாக	இ ந்த	வீரர்கள்	பல டன்	சண்ைடயில்
உத்பா ம்,	அ ஜஹி ம்	மாண் விட்டனர்.

அதன்பின்	 ைறஷிகள்	அ ஸூப்யாைனத்	தைலவராக்கிக்	ெகாண்டனர்.

அவர்	தைலவரான ம்,	பத் ப்	ேபாரில்	இறந் ேபான	 ைறஷிகளின்
இரத்தத் க் ப்	பழிவாங்க	ேவண் ய 	அவ ைடய	கடைம	எனக்	க தினார்.
இ 	ஒட்டகப்பைட டன்	மதீனா க் 	வந்தார்.	 ஸ்லிம்க க் 	விேராதமான
தர்கள்	தமக் 	உத வார்கள்	எனக்க தி,	அந்தத்	தைலவரிடம்	ெசன்றார்.

அவ ம்	உதவி ரிவதாக	வாக்களித் 	மதீனாவின்	அந்தரங்கக்	 ைறகைள
எ த் க் றினர்.	உடேன	அ ஸ்ஃப்யான்	மதீனாவின்	அ கில்,	உள்ள	ஓர்
இடத்ைதத்	தாக்கி,	சில	வீ கைள ம்	தீக்கிைரயாக்கியேதா 	அன்சாரிகளில்
ஒ வைர ம்	ெகான் விட்டார்.	தம் ைடய	சபதம்	நிைறேவ வதற் 	இ ேவ
ேபா மான 	என் 	எண்ணிக்ெகாண்டார்.	 ஸ்லிம்கள்	விஷயம்	அறிந்த ம்
ஆவைர	பின்	ெதாடர்ந்தனர்	அைத	அறிந்த ம்	அ ஸூப்யான்
ஒடத்ெதாடங்கிவிட்டார்.

ஒ யேவகத்தில்,	உண க்காகக்	ெகாண் 	வந்தி ந்த	மா 	 ட்ைடகைள
விட் விட் 	ஓ னார்.	அவற்ைற	 ஸ்லிம்கள்	ைகப்பற்றிக்ெகாண்டார்கள்.

அந்த	மா க் 	அரபியில்	ஸ்வீக்	என் 	ெபயர்.	அதனால்	இச்சண்ைடக் 	'ஸ்வீக்'
சண்ைட	என் 	ெபயர்	உண்டாயிற் .
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		இந்த	வ டத்தில்	ெப மானார்	அவர்களின்	 மாரத்தி	பாத்திமா	நாச்சியார்
அவர்கள்,	அலர்லியல்லாஹூ	அன்ஹூ	அவர்க க் த்	தி மணம்	ெசய்
ெகா க்கப்பட்டார்கள்.

ெப மானார்	அவர்கள்	தங்கள்	மக க் 	ஸ்திரீதனமாக	ேதால்	ப க்ைக,	ேதால்
சா,	இரண் 	திரிைககள்	இரண் 	மண்பாைனகள்	ஆகியவற்ைறேய

அளித்தார்கள்.

இேத	வ டத்தில்தான்	ரமலாவி ைடய	ேநான் 	கடைமயாக்கப்பட்ட .	ேநான்
ந்த	ம நாள்	'ஈ ல்ஃபித் 	என் ம்	ெப நாளாகக்	ெகாண்டாடப்	ெபற்ற ,

தவிர ம்	ஃபித்ரா,	(ஸதக்கா)	தர்மங்கள்	ெசய் ம்	 க்கிய	காலமாக ம்
கைடப்பி க்கப்ெபற்ற 	அவர்கள்	ெசாற்ெபாழி 	நிகழ்த்திய ம்	இந்த
வ டத்திேலதான்	என்ப 	 றிப்பிடத்தக்க 	( த்பாச்	ெசாற்ெபாழி ).
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		அர 	நாட் ல்	ஒ 	ெகாைலயின்	காரணமாக	பல	ஆண் கள்	வைர	நீ த்
நிற்கக் ய	சண்ைட	ேதான்றிவி ம்.	அதனால்	எத்தைனேயா	 ம்பங்கள்
நாசமா ம்.

ேதால்வி ற்றவர்	பழிவாங் ைதத்	தம்	 க்கிய	கடைமயாகக்	க வார்.
பழிவாங்காமல்	அவர்	உயிர்	வாழ்வ 	அரி .

ன்னர்,	இப் ல்	ஹல்ரமி	என்பவர்	ெகாைல ண்ட	ேபா 	அதற் ப்
பழிவாங் வதற்காக	மக்கா	நகரம்	 வ ேம	 றப்பட் ச்	ெசன்ற .	அ 	‘பத் '
த்தத்தில்	வந் 	 ந்த .	ஆனால்,	அதில்	உண்டான	ேசதேமா	அவர்க க் ள்

எரிந் 	ெகாண் ந்த	பைகத்தீைய	ேம ம்	அதிகமாக	வளர்த் விட்ட .

மக்காவிலி ந்த	 ைறஷி	பிர க்களில்	 க்கியமானவர்கள்	எல்லாம்	அந்தச்
சண்ைடயில்	மாண் விட்டதால்,	ஒவ்ெவா 	வீட் ம்	பழிக் ப்
பழிவாங்கேவண் ம்	என்ற	எண்ணம்	ேமேலாங்கி	இ ந்த .

பத் ச்	சண்ைடயின்ேபா ,	சரக் கைள	வ ாம்	ேதசத் க் க்ெகாண் 	ெசன்
அங் 	விற்பைன	ெசய் 	அதிக	இலாபத்ைதச்	சம்பாதித் 	தி ம்பிய	 ைறஷி
வர்த்தகக்	 ட்டத்தினர்	அவரவ க் 	உரிய	 லதனத்ைத	மட் ம்
தி ப்பிக்ெகா த் விட் 	இலாபம்	அைனத்ைத ம்	ெபா நிதியாக	ைவத்தனர்.

பத் ச்	சண்ைடயில்	மாண்டவர்களின்	இ திச்	சடங் கள்	யா ம்	 ந்த	பிற ,
ைறஷிகள்	தங்கள்	ேகாரிக்ைகைய	நிைறேவற்ற	ஆயத்தமாயினர்.

ைறஷிகளில்	 க்கியமானவர்கள்	சில ம்,	அ ஜஹி ைடய	மகன்	இக்ரிமா ம்,
பத் ப்	ேபாரில்	தங்க ைடய	ெந ங்கிய	உறவினர்கைள	இழந்தி ப்பவர்கைள
எல்லாம்	 ட் க்ெகாண் 	அ ஸூப்பியானிடம்	 	ெசன்றனர்.

அவரிடம்,	“ ஹம்ம 	நம்	இனத்தவைரக்	க வ த் விட்டார்.	ஆகேவ,	பழி
வாங் வதற் 	இ தான்	சந்தர்ப்பம்,	வியாபாரத்தில்	கிைடத்த
இலாபத்ெதாைகைய	இதற் ச்	ெசல 	ெசய்யேவண் ம்	என் 	நாங்கள்
அபிப்பிராயப்ப கிேறாம்”	என் 	ெசான்னார்கள்.

அ ஸூசிப்பியா ம்	அவர்களின்	க த்ைத	மகிழ்ச்சிேயா 	ஒப் க்ெகாண்டார்.



ஸ்லிம்க ம்	பலம்	வாய்ந்தவர்கள்தாம்	என்பைதப்	பத் ப்	ேபாரின்ேபா
ைறஷிகள்	நன்கறிந்தார்கள்.	ஆைகயால்,	த ந்த	ஆ தத்ேதா 	ேபாய்த்

தாக்கேவண் ம்	என் 	க தி,	ேவண் ய	ஏற்பா கைளத்	தீவிரமாகச்
ெசய்தார்கள்.

ைறஷிகளில்	பிரபலமான	இரண் 	கவிஞர்கைளக்ெகாண் 	அரபியர்களின்
ஊக்கத்ைதக்	கிளப்பிவிடக்க தி,	 ற் ப் றங்க க் 	அவர்கைள	அ ப்பி,
கவிைதகளால்	மக்கைள	 ண்டச்	ெசய்தனர்.

அக்காலத்தில்	ேபார்	வீரர்கைளத்	 ண் வதற்காக	ெபண்க ம்
ேபார்க்களத் க் ப்	ேபாவ 	உண் .	ேபார் ைனக் ப்	ெபண்கள்	வந் விட்டால்,
எங்ேக	தங்கைளக்	ேகவலமாக	எண்ணிவி வார்கேளா	என் 	க தி	அரபி	வீரர்கள்
தங்கள்	உயிைரப்	ெபா ட்ப த்தாமல்	ேபார்	 ரிவார்கள்.

மக்காவில்	தங்கள்	மக்கள்	இழந்தி ந்த	ெபண்கள்	பலர்	பழிவாங்கிய	பின்னேர
அைமதி டன்	இ ப்ப 	எனச்	சபதம்	ேமற்ெகாண் ,	ேபார்வீரர்கேளா
ேபார்க்களத் க் ப்	 றப்பட் ச்	ெசன்றனர்.

ெப மானார்	அவர்களின்	ெபரிய	தந்ைதயான	அப்பாஸ்	அவர்கள்	 ஸ்லிமாகி,
மக்காவிேல	இ ந்தார்கள்.	ஆகேவ,	மக்காவில்	நிக ம்	ெசய்திகைள	எல்லாம்
அவ்வப்ேபா 	விவரமாக	எ தி,	ஒ 	 வர்	 லமாக	ெப மானார்	அவர்க க்
அ ப்பினார்கள்.

ெப மானார்	அவர்கள்,	ெசய்திைய	அறிந்த ம்	ஹிஜ்ரி	 ன்றாவ 	வ டம்,
ஷவ்வால்	மாதத்தில்,	 ைறஷிகளின்	வ ைகைய	அறிந் வ மா 	இரண்
உளவாளிகைள	அ ப்பினார்கள்.	அவர்கள்	ேபாய்	வந் ,	‘	 ைறஷிகள்	ஏராளமான
பைட டன்	மதீனா க் 	அ கில்	வந் 	விட்டதாக	அறிவித்தனர்.	பைடகளின்
எண்ணிக்ைகைய ம்	அறிந் 	வந் 	ெதரிவித்தார்கள்.

ைறஷிகளின்	பைடெய ப் 	ெந ங்கியைத	அறிந்த	 ஸ்லிம்கள்	ெபரி ம்
கவைல	அைடந்தனர்.

எதிரிகளின்	வ ைகையக்	கண்காணிப்பதற்காக	பள்ளிவாசலின்	வாயிலில்
ஆ தபாணிகளாக	இ வர்	காத் க்	ெகாண் ந்தனர்.
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		ெப மானார்	அவர்கள்	காைலயில்	ேதாழர்கைள	அைழத் 	ஆேலாசைன
ெசய்தார்கள்.

இச்சண்ைடபற்றி	தாங்கள்	கண்ட	கன கைள	விரிவாக	எ த் க்	 றினார்கள்.

‘தங்க ைடய	வாளின்	 னி	சிறி 	 றிந் விட்டதாகக்'	கண்டார்கள்.	அதன்
பயனாய்த்	தங்க க் ச்	சிறி 	நஷ்டம்	உண்டா ம்	என் 	விளக்கம்	 றினார்கள்.

‘தங்க ைடய	தி க்கரங்கைள	ஒ 	கவசத்தில்	ேபாட் ப்பதாகக்	கண்டார்கள்	-
கவசமான 	மதீனா	என் ம்,	மதீனா	பத்திரமான	இடமாக	இ ப்பதால்,	அதற் ள்
இ ந் ெகாண்ேட	சண்ைட	ெசய்யேவண் ம்	என்ப 	க த் '	என் ம்
றினார்கள்.

‘சில	ப க்கள்	அ க்கப்பட் க்	ெகாண் ப்பதாகக்	கண்டார்கள்

அதற் 	தங்கைளச்	ேசர்ந்தவர்களில்	சிலர்	ெகால்லப்ப வார்கள்	என் 	ெபா ள்
உைரத்தார்கள்.

ெப மானார்	அவர்களின்	க த் 	மதீனா க் ள்	இ ந்ேத	தற்காப் ச்	சண்ைட
ெசய்யேவண் ம்	என்பேத	யா ம்.

ெபண்கைள	அ கி ள்ள	ேகாட்ைடக க் 	அ ப்பிவிட் ,	ஆண்கள்	எல்ேலா ம்
நகரில்	இ ந் ெகாண்ேட	சண்ைட	ெசய்யேவண் ம்	என் 	ேதாழர்களில்
க்கியமானவர்கள்	பல ம்	 றினார்கள்,

பத் 	ேபா க் ப்	பிற 	ெவளிேய	 ஸ்லிமானவ ம்,	அந்தரங்கத்தில்
ஸ்லிம்க க் ப்	பைகவராக ம்	இ ந்த	அப் ல்லாஹ்	இப் 	உைப ம்,	எந்த

அபிப்பிராயத்ைத ம்	ெவளிப்பைடயாகச்	ெசால்லாதவர்.	ஆனா ம்	அவ ம்
எதிரிகளின்	பலம்	அதிகமாயி ப்பதால்,	திறந்த	ெவளியில்	பைகவர்கைள
எதிர்த் ப்ேபாரிடக் டா 	என் 	 றினார்.

பத் ச்	சண்ைடயில்	கலந் ெகாள்ளாத	வாலிபர்கள்	சிலர்	நகைரவிட் 	ெவளிேய
ேபாய்	எதிரிகைளத்	தாக்கேவண் ம்	என	ஒ 	மனதாகச்	ெசான்னார்கள்.
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		ெப மானார்	அவர்கள்,	தங்கள்	க த் க் 	மாறாக,
ெப ம்பான்ைமயானவர்களின்	க த் க் 	ஏற்ப,	வீட் ள்	ெசன் 	ேபார்க்
கவசத்ைத	அணிந் ெகாண் 	ெவளிேய	வந்தார்கள்.

ெப மானார்	அவர்கள்	க த் க் 	மாறாகச்	ெசய் ம்ப 	நம்மால்	ஏற்பட் விட்டேத
என	எல்ேலா ம்	வ ந்தி,	அவர்களிடம்,	“எங்கள்	அபிப்ராயத்ைத	ைகவிட்
வி கிேறாம்”	என் 	 றினார்கள்.

“இனித்	திட்டத்ைத	மாற் வ 	அழகல்ல”	என் 	ெப மானார்	 றிவிட்டார்கள்.

			***

	

		தங்கள்	பைட டன்	 ைறஷிகள்	மதீனா க் 	இரண் 	ைமல்	 ர ள்ள	‘உஹத்’
என் ம்	 ன்றின்	அ வாரத்தில்	 டாரம்	அ த் த்	தங்கிவிட்டார்கள்.

			***

	

		ஹிஜ்ரீ	 ன்றாவ 	வ டம்	ஷவ்வால்	மாதம்	பத்தாம்	ேததி	ெவள்ளிக்கிழைம,
ஜூம்ஆத்	ெதா ைக	 ந்த ம்,	ெப மானார்	அவர்கள்	ஆயிரம்	ேதாழர்க டன்
மதினா	நகைரவிட் ப்	 றப்பட்டார்கள்.

அப் ல்லாஹ்	இப் 	உைப	தம்ேமா 	 ந் 	ேபைரக்	ெகாண் 	வந்தி ந்தார்.
ஆனால்	ெகாஞ்ச	 ரம்	ெசன்ற ம்,	“ெப மானார்	என்	அபிப்பிராயப்ப
நடத்தவில்ைலேய”	என் 	ெசால்லித்	தம் ைடய	பைடைய	தி ப்பிக்ெகாண்
ேபாய்விட்டார்.

அப்ெபா 	ெப மானா டன்	எ 	வீரர்கள்	மட் ேம	இ ந்தனர்.	அவர்களில்
	ேபர்	மட் ம்	கவசம்	அணிந்தி ந்தனர்.

சி வர்கைள	எல்லாம்	தி ம்பிப்	ேபா ம்ப ,	ெப மானார்	அவர்கள்
கட்டைளயிட்டார்கள்.



பைடகள்	உஹத்	வந் 	ேசர்ந்த ம்,	உஹத்	 ன்ைற	 ஸ்லிம்க க் ப்	பின் றமாக
ைவத் ப்	பைடகைள	அணிவ த்தார்கள்.	அக் ன் 	தங்க க் ப்	பக்க	பலமாக
இ க் ம்	என் 	அவ்வா 	ெசய்தார்கள்.

ஸ்அப்	இப் 	உைமர்	என்பவைரக்	ெகா 	பி க் ம்	ேவைலயில்	நியமித்தார்கள்.

ஸூைபர்	இப் 	அவ்வாம்	என்பவர்	பைடத்தைலவராக	நியமிக்கப்பட்டார்.

ஹம்ஸா	அவர்கள்	கவசம்	அணியாத	பைடக க் த்	தைலவராக
அைமக்கப்பட்டார்கள்.

ஸ்லிம்	பைடக் ப்	பின் றத்தி ள்ள	உஹத்	 ன்றில்	சி 	கணவாய்	ஒன்
இ ந்த .	அதன்	வழியாக	 ன்றின்	பின் றமி ந் 	பைகவர்கள்	வரக் ம்.
ஆதலால்,	பா காப்பிற்காக	அம் 	எய்ேவார்	ஐம்ப 	ேபைர	அங்ேக	நி த்தி,
“சண்ைட	ெவற்றியைடந்தா ம்,	ேதால்வி ற்றா ம்	அவர்கள்	அந்த	இடத்ைத
விட் 	நகரக் டா ”	எனப்	ெப மானார்	அவர்கள்	கண் ப்பான	உத்தர
இட் ந்தார்கள்.

			****

	

		 ைறஷிகேளா	பத் ச்சண்ைடயில்	அ பவம்	அைடந்தவர்கள்.	ஆதலால்
இப்ெபா 	 ைமயான	தயார்	நிைலயில்	வந்தி ந்தார்கள்.	பைடகைள
ஒ ங்காக	அணிவ த்தி ந்தனர்.	பத் ப்ேபாரில்	மாண்ட	வலிதின்	 மாரர்	காலித்
பைடயின்	வல றத்	தளபதியாக	இ ந்தார்.

அ ஜஹிலின்	 மாரர்.	இக்ரிமா	இட 	 றத்	தளபதியானார்.

மத்தியப்	ப தியின்	 திைர	வீரர்க க் த்	தைலவராக	ஸப்வான்	இப் 	உைமயா
ஏற்ப த்தப்பட்டார்.

அம் 	எய்ேவார்கைள	ேவ 	ப தியில்	ஒ க்கி	ைவத்தி ந்தனர்.

அவசியமான	சந்தர்ப்பத்தில்,	உத வதற்காக	இ 	 திைரப்	பைடையத்
தனியாக	ைவத்தி ந்தனர்.



	



	84.	��������	�����
		பத் ப்	ேபாரில்	மாண்டவர்க க் ப்	பழிவாங்க	ேவண் ம்	என்பதாகக்
ைறஷிப்ெபண்கள்	பாடல்கள்	பா க்ெகாண் ம்,	 ர 	ஒலித் க்ெகாண் ம்
த்தக்	களத்தில்	இறங்கினார்கள்.

			***

	

		அ 	ஆமீர்	என்பவர்	மதீனாவாசி;	மக்களின்	மதிப்ைபப்	ெபற்றவர்.	ெப மானார்
அவர்கள்	மதீனா க் 	வந்த ம்,	அவர்	மதீனாைவ	விட் 	மக்கா க் ப்	ேபாய்
வசிக்கலானார்.	அவர்	இப்ெபா 	இ 	 ைறஷி	வீரர்க டன்
ேபார்க்களத்தில்	 ன்ேன	வந்தார்.

தாம்	 ன்ேனறி	வந்தால்	மக்கள்,	ெப மானார்	அவர்கைளக்	ைகவிட் ,	தம் டன்
ேசர்ந் 	ெகாள்வார்கள்	என்ற	சபலம்	அவ க் 	இ ந்த .	அந்த	ேநாக்கத்ேதா
அன்ஸாரி	 ஸ்லிம்கைளப்	பார்த் ,	“நீங்கள்	என்ைன	அறிவீர்களா?	நான்தான்
அ ஆமீர்!”	என் 	 றினார்.

அன்ஸாரிகள்,	“ஆம்,	 ேராகிேய!	உம்ைம	நாங்கள்	நன்றாக	அறிேவாம்.	உம் ைடய
வி ப்பம்	நிைறேவறாமல்	இ க்கட் ம்!”	என் 	பதில 	ெகா த்தார்கள்.

			***

	

		 ைறஷிகளின்	ெகா ையப்	பி த் க்ெகாண் ந்த	தல்ஹா	என்பவர்	அணிைய
விட் 	ெவளிேயறி,	 ஸ்லிம்கைளப்	பார்த் ,	“இறந்த	உங்கள்	வீரர்கள்
வர்க்கத்தி ம்,எங்கள்	வீரர்கள்	நரகத்தி ம்	இ க்கிறார்கள்	என் 	நீங்கள்

ெசான்னால்	நீங்கள்	ெபாய்யர்கேள,	உண்ைமயில்	இக் ற்ைற	உங்களில்	நம் பவர்
யாேர ம்	இ ந்தா ம்	வா ங்கள்	என்ேனா 	ேபா க் !”	என் 	சவால்	விட்டார்.

அ த்த	கணம்	ஹல்ரத்	அலீ	அவர்கள்.

“நான்	அவ்வா 	ெசய்ேவன்!”	என் 	 றி,	உடேன	வாளால்	வீசினார்கள்	தல்ஹா
மாண் 	வீழ்ந்தார்.



அதன்பின்,	அவ ைடய	மகன்	உ மான்	அக்ெகா ையப்	பி த் க்
ெகாண் ந்தார்.	அவைர	ஹம்ஸா	அவர்கள்	வாளால்	வீசிய ம்	அவ ம்
அங்ேகேய	வீழ்ந்தார்.	 ைறஷிக க் க்	ேகாபம்	மி தியாகி,	அைனவ ம்	ஒன்
ேசர்ந் 	களத்தில்	இறங்கினார்கள்.

			***

	

		அர 	நாட் ல்,	அ ஜானா	வீரத்தில்	ேபர்	ெபற்றவர்.	சண்ைடயின்	ெதாடக்கத்தில்
ெப மானார்	அவர்கள்	தங்கள்	தி க்கரத்தில்	வாைள	எ த் ,	“இதன்
கடைமையச்	சரிவ	நிைறேவற் பவர்கள்	யார்?”	என் 	ேகட்டார்கள்.

அதற் ப்	பலர்	ைககைள	உயர்த்தினர்.	எனி ம்,	அ ஜானா க்ேக	அந்தப்
ெப ைம	கிைடத்த .

ெப மானார்	அவர்களின்	சிறப் மிக்க	வாள்	தமக் க்	கிைடத்த	ெப ைமயால்
ெப மிதங்ெகாண் ,	தைலயில்	சிவப் த்	தைலப்பாைகைய	அணிந் 	உடைல
அப்ப ம்	இப்ப ம்	வைளத் 	ெவளிேயறினார்.

அவைரப்பார்த் 	ெப மானார்	அவர்கள்,	“இவ்விதமான	நைட	ஆண்டவ க் ப்
பிரியமான 	அல்ல;	ஆனால்,	இந்த	ேநரத்தில்	இ 	ஆண்டவ க் ப்	பிரியமான
தான்!”	என் 	 றினார்கள்.

			***

	

		ஹல்ரத்	ஹம்ஸா,	அலீ,	அ ஜானா	ஆகிய	 வ ம்	 ைறஷிகளின்	பைடயி ள்
பாய்ந் ,	அணிஅணியாகக்	காலிெசய் 	ெகாண்ேட	ேபானார்கள்,

அ ஜானா	பைகவர்களின்	பைடகைள	ெவட் 	வீழ்த்தி,
ன்ேனறிக்ெகாண் ந்தார்.

இஸ்லாத்தின்	ெகா ய	விேராதியான,	ஹ்ந்தா	(அ ஸ்சிப்யானின்	மைனவி)
அ ஜானாவின்	 ன்	எதிர்ப்பட்டார்.	அவைரக்	ெகால்வதற் 	வாைள
உயர்த்தினார்.	ஆனால்,	தி ெரன் .	ெப மானார்	அவர்களின்	வாளின்



ெப ைமைய	ஒ 	ெபண்ணிடம்	காட் வதா	என்ற	எண்ணம்	ேதான்றி,	உயர்த்திய
வாைள	தாழ்த்திவிட்டார்.

ஹம்ஸா	அவர்கள்	இ 	ைககளி ம்	வாேளந்தி,	அணி	அணியாக	ெவட் ச்
சாய்த் க்ெகாண்ேட	ெசன்றார்கள்.	அப்ேபா 	 ைறஷிகளின்	அ ைம	வஹ்ஷி
என் ம்	அபிசீனிய	ேதசத்தவர்	அவர்கள்	மீ 	கண்	ைவத் க்ெகாண் ந்தார்.
ஹம்ஸாைவ	ெவட் 	வீழ்த்திவிட்டால்	அவ க் 	வி தைல	அளிப்பதாக,
அவ ைடய	எஜமானர்	வாக்களித்தி ந்தார்.

ஹல்ரத்	ஹம்ஸா	ெந ங்கி	வ ம்ேபா ,	அவர்கள்மீ 	சிறிய	ஈட் 	ஒன்ைற	வீசினார்
வஹ்ஷி;	அதன்	தாக் தலால்	ஹம்ஸா	(ரலி)	அவர்கள்	கால்கள்	த மாறி	வி ந் ,
உயிர்	நீத்தார்கள்.

ெகா 	பி த் க்ெகாண் ந்த	 ைறஷிகளில்	பலர்	ெகால்லப்பட்டனர்.	ஆனா ம்,
ஒ வர்	பின்	ஒ வராகத்	தங்கள்	ெகா 	கீேழ	விழாமல்	பி த் க்
ெகாண் ந்தனர்.

அலீ	அவர்கள்	அ ஜானா	ஆகிய	இ வரின்	இைடவிடாத	தாக் தலினால்
ைறஷிகளின்	பல	அணிகள்	அழிந் ேபாயின.	 ைறஷிப்பைடயினரின்	ஊக்கம்
ன்றிய ;	அவர்கள்	தைலவர்க ைடய	மன ம்	தளர்ந் 	விட்ட .	பாடல்கள்

இைசத் 	உற்சாக	 ட் க்	ெகாண் ந்த	மாதர்கள்	நம்பிக்ைக	இழந்
பின்னைடந்தார்கள்.

எதிரிகள்	பின்வாங் வைத	அறிந்த ம்	அவர்க ைடய	ெபா ள்கைளக்
ைகப்பற் வதற்காக,	 ஸ்லிம்	பைட	தங்கள்	இடத்ைதவிட் 	 ன்ேனறிச்	ெசன்ற .
அைதப்பார்த் ,	கணவாய்ப்	பாைதையப்	பா காவல்	ெசய் 	ெகாண் ந்த	அம்
எய்ேவா ம்	தங்கள்	இடத்ைத	விட் ப்	ெபயர்ந் ,	ெசல்லத்	ெதாடங்கினார்கள்.
அவர்களின்	தைலவர்	அப் ல்லாஹ்-இப் -ஜூைபர்,[1]	ெப மானார்	அவர்க ைடய
கட்டைளப்ப 	அவர்கைள	எவ்வளேவா	த த்தார்;	ஆனால்	அவர்கேளா
நிற்கவில்ைல.	அதனால்	கணவாய்ப்	பாைதயான 	பா காப்பற்றதாயிற் .

அைதக்	 ைறஷிகளின்	பைடத்தைலவர்	காலித்	கண் ,	 ன்றின்	பின் றமாக
வந் 	தாக்கினார்.	அந்தப்	பாைதயில்	அப் ல்லாஹ்	இப் 	ஸ்ைப ம்	அவ டன்
சில ம்	ேசர்ந் 	த த் ம்	பயன்படவில்ைல.	அவர்கள்	அைனவ ம்
ெவட் ப்பட்டனர்.	அதனால்	கணவாய்ப்பாைத	த ப்பார்	இல்லாமல்	வழி
திறக்கப்பட் ந்த .

காலித்	அவ்வழியாக,	 திைர	வீரர்க டன்	வந் ,	 ஸ்லிம்	பைடையப்	பின் றமாய்



நின் 	தாக்கினார்.

ைறஷிகளின்	ெபா ள்கைளக்	ெகாள்ைளயிட் க்	ெகாண் ந்த	 ஸ்லிம்
பைடகள்	பின் றம்	தி ம்பிப்	பார்த்தேபா ,	 ைறஷிகளின்	 திைரப்பைட
வாேளந்தி,	 ஸ்லிம்	பைடையத்	தாக்கிக்	ெகாண் ந்த .

பின்வாங்கிச்	ெசன் 	ெகாண் ந்த	 ைறஷிகளின்	பைடேயா	காலித்
தாக் வைதக்	காண ம்	தி ம்பி	 ன் றம்	தாக்கின.

இ ற ம்	தாக் தல்	நிகழேவ,	தி ெரன	உண்டான	 ழப்பத்தினால்,	இரண்
பைடக ம்	தங்கைளச்	ேசர்ந்ேதார்	அயலார்	என்ற	ேவ பா 	இல்லாமல்	தாக்கிக்
ெகாண்டனர்.

		↑	ஹல்ரத்	அப் ல்லாஹ்	இப் ஸ்ைபர்	அல்ல	இங் 	 றிப்பிடப்ப பவர்கள்,	அஸ்மா
நாச்சியா க் ம்	ஹல்ரத்	ஸ்ைப க் ம்	மகனாராகிய	அப் ல்லாஹ்	இப்
ஸூைப க் 	உஹ ப்	ேபாரின்ேபா 	 ன் 	வய தான்.	ேமேல	ெசால்லப்பட் ள்ள
இப் 	ஜுைபர்	ப 	தஃலபா	ேகாத்திரத்ைதச்	சார்ந்தவர்கள்;	இப்ேபாரில்
ஷஹீதானார்கள்.
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		சண்ைட	நைடெபற் க்ெகாண் க்கிற .	 ஸ்லிம்	ெகா ையத்	தாங்கிக்
ெகாண் ந்த	 ஸ்அ ப் 	உைமர்	என்பவர்	 ைறஷி	ஒ வரால்	ெகால்லப்பட்டார்.

ெகால்லப்பட்டவேரா	ஏறக் ைறய	ெப மானார்	அவர்கைளப்ேபான்ற	 கத்ேதாற்றம்
உள்ளவர்.	அதனால்,	ெப மானார்	அவர்கள்	உயிர்	 றந் விட்டதாக	 ைறஷி
வீரர்களில்	ஒ வர்	 க் ரலிட்டார்.

அந்தச்	சப்தத்ைதக்	ேகட்ட ம்,	 ஸ்லிம்கள்	அணியில்	பரபரப் ம்,	 ழப்ப ம்
ேமலிட்டன.	ெபரிய	வீரர்களின்	ைகக ம்,	கால்க ம்	ந ங்கத்	ெதாடங்கின.
இத்தைகய	 ழப்பத்தில்,	 ன்னால்	இ ந்த	அணியான 	பின்னால்	இ ந்த
அணியின்மீ 	வி ந் ,	ெபரிய	கலக்கம்	அைடந்த .

ெப மானார்	அவர்கள்	தி ம்பிப்	பார்த்தேபா ,	அணியின்	ஒ 	ப தியில்
பதிெனா வர்	மட் ேம	நின்றார்கள்.	அவர்களில்	 றிப்பிடத்தக்கவர்கள்	அலி
அவர்கள்,	அ பக்கர்	அவர்கள்	 தலாேனார்.

இந்தக்	 ழப்பத்தி ம்	கலக்கத்தி ம்	பலர்	ைதரியத்ைத	இழந் விட்டனர்.	வீரர்கள்
பலர்	சண்ைடெசய் ,	அங்கங்ேக	வி ந் 	கிடந்தார்கள்.

அலீ	அவர்கள்	வாைள	வீசியவா 	எதிரியின்	அணியி ள்	 ந்தார்கள்.	ஆனால்,
ெப மானார்	அவர்கள்	இ க் ம்	இடம்	ெதரியவில்ைல.

அனஸ்	இப் 	மாலிக்	அவர்களின்	சிறிய	தந்ைதயான	அனஸ்இப் 	நல் 	சண்ைட
ெசய் 	ெகாணேட	 ன்ேனறிச்	ெசன்றார்கள்.	அப்ெபா 	உமர்	அவர்கள்
ழப்பத்தில்,ைகயி ள்ள	ஆ தத்ைதக்	கீேழ	எறிந் 	விட் ப்பைதக்	கண் ,

“இங்ேக	என்ன	ெசய் 	ெகாண் க்கிறீர்கள்?"	என் 	ேகட்டார்.

“இப்ேபா 	சண்ைட	ெசய் 	என்ன	பயன்?	ெப மானார்	அவர்கேளா	உயிர்	 றந்
விட்டார்கேள?”	என் 	உமர்	 றினார்கள்.

“அவர்க க் ப்	பின்	நாம்	உயி டன்	இ ந் 	என்ன	ெசய்யப்ேபாகிேறாம்?”	என்
றிக்ெகாண்ேட	பைடக் ள்	 ந் 	சண்ைட	ெசய் 	நல் 	உயிர் றந்தனர்.

அவர்களின்	உடைலப்	பார்த்தேபா 	வாள்க ம்,	ஈட் க ம்,	அம் க ம்	பாய்ந்
எ ப க் 	ேமற்பட்ட	காயங்கள்	காணப்பட்டன.	அவர்க ைடய	சேகாதரிையத்
தவிர	எவ ம்	அவர்கைள	அைடயாளம்	கான	இயலவில்ைல.	அப்ெபண்மணி	 டத்



தம்	சேகாதரரின்	விரல்கைள	ைவத்ேத	அைடயாளம்	ெசான்னார்.
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		 ஸ்லிம்	வீரர்கேளா	ெதாடர்ந் 	ேபாரிட் க்	ெகாண் க்கிறார்கள்.	எனி ம்
அவர்க ைடய	கவனம்	 வ ம்,	ெப மானார்	எங்ேக	இ க்கிறார்கள்
என்பதிேலேய	இ ந்த .

ெப மானார்	அவர்கள்	கவசம்	அணிந்தி ந்ததினால்,	அவர்க ைடய
ர்ைமயான	கண்கள்	மட் ேம	ெதரிந்தன.	அைதக்	கண்ட	கஃ ப் 	மாலிக்

என்பவர்,	“	 ஸ்லிம்கேள!	நாயகம்	இங்ேக	இ க்கின்றார்கள்”	என் 	 ரல்
எ ப்பினார்.	அைதக்	ேகட்ட ம்,	 ஸ்லிம்	வீரர்கள்	எல்ேலா ம்	அந்தப்	பக்கமாக
விைரந் 	ெசன்றனர்.	அவர்கள்	ேபாவைதக்	கண்ட	 ைறவிக ம்	தங்கள்
பைடகைள	அந்தப்	பக்கமாகத்	தி ப்பினார்கள்.	இைதக்	கண் ற்ற	நாயகம்
அவர்கள்,	“இைறவா!	இவர்கள்	எங்க க் 	ேமேல	ேபாய்	விடக் டாேத”	என்
பிரார்த்தித்தார்கள்.	இதனால்	ஹல்ரத்	உம ம்,	இன் ம்	சில	“ ஹாஜிர்”
ேதாழர்க ம்,	 ைறஷியைர	எதிர்த் த்	தாக்கி	 ன்றின்	கீேழ	பின்வாங்கச்
ெசய்தார்கள்.
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		சண்ைட	நைடெபற் க்ெகாண் க் ம்ேபா ,ஒ 	சமயம்	 ைறஷிகளின்	பைட
ெப மானாரின்	பக்கமாகத்	தாக்கத்	ெதாடங்கிய .	தாக் தல்	பலமாக	இ ந்த .

அப்ெபா 	ெப மானார்	அவர்கள்,	“எனக்காக	உயிர்	ெகா ப்பவர்கள்	யார்?”
என் 	ேகட்டார்கள்.

லியாத்	இப் 	ஸ்கன்	என்பவர்	ஐந் 	அன்ஸாரிக டன்	ெப மானார்	அவர்கள்
எதிேர	வந் ,	“அந்தச்	ேசைவைய	நான்	ஏற்கிேறன்”	என்றார்.

அவ ம்	அவ டன்	வந்த	ேதாழர்க ம்,	ெப மானார்	அவர்கைளப்
பா காப்பதற்காக	வீரமாகச்	சண்ைடயிட்டனர்.	ஒ வர்	பின்	ஒ வராக	அவர்கள்
உயிர்	 றந்தனர்.	அந்ேநரம்	 ஸ்லிம்	பைடவீரர்கள்	தி ம்பி	வந்தனர்.
பைகவர்கைளப்	பின்	வாங்கச்	ெசய்தனர்.

எலியாதியின்	உடைல,	அ கில்	ெகாண் 	வ மா 	ெப மானார்	அவர்கள்
கட்டைளயிட்டார்கள்.	அப்ெபா 	அவர்	 ற் யிராக	இ ந்தார்.	ஸியாதின்
தைலைய,	நீட் ய	தங்கள்	கால்மீ 	தாங் தலாக	ைவத் க்ெகாண்டார்கள்	அந்த
நிைலயிேலேய	ஹல்ரத்	லியாதின்	உயிர்	பிரிந்த .
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		 ைறஷிகள்	வீரர்க ள்	ெபயர்	ெபற்ற	அப் ல்லா	இப் 	கமீயா	என்பவர்	 ஸ்லிம்
அணிகைள,	வாளினால்	ெவட் க்ெகாண்ேட	 ன்ேனறி,	நபி	ெப மானாரின்
சமீபமாக	வந் ,	ைகயிலி ந்த	வாைள	ெப மானா க் 	எதிராக	வீசினார்.	அந்த
வாள்	ெப மானார்	அவர்களின்	கவசத்தில்	பட் க்	கவசம்	உைடந்த .	அதன்
இரண் 	 ண் கள்	 கத்திற் ள்	 ந்தன.	ெப மானார்	அவர்கள்	தைலயி ம்
காயம்பட் ,	ஒ 	பல் ம்	உைடந்த .	அேத	சமயம்	நாலா	பக்கங்களிலி ந் ம்
ெப மானாைரக்	 றிைவத் 	வாள்கள்	வீசப்பட்டன.	அம் கள்	எய்யப்பட்டன.

அைதக்கண்ட	 ஸ்லிம்	வீரர்கள்	ெப மானார்	அவர்கைளச்	 ற்றி	வைளத் 	நின்
ெகாண்டார்கள்.

அ ஜானா	நாயகத்ைத	மைறத் 	நின் ெகாண் ,	தம்	உடைலேய
அவர்க க் க்	ேகடயமாக்கிக்	ெகாண்டார்.	எதிரிகளின்	அம் கள்	அவ ைடய

கிேலேய	பட் க்	ெகாண் ந்தன.

தல்ஹா	அவர்கள்	எதிரிகளின்	வாள்	வீச் க்கைளத்	தம்	ைகயினாேலேய	த த் க்
ெகாண் ந்தனர்.	அத்னால்,	அவ ைடய	ஒ 	ைக	ெவட்டப்பட் க்	கீேழ
வி ந்த .	இ தியாக,	 ைறஷிகளின்	பக்கமி ந் 	இரண் 	வாள்கள்	ஒேர
சமயத்தில்	அவர்கள்	மீ 	வீசப்படேவ,	அவர்கள்	 ர்ச்சித் க்	கீேழ	வி ந்தார்கள்.

உடேன	அ பக்கர்	அவர்கள்	ெசன் 	 கத்தில்	தண்ணி	ெதளித்தார்கள்.

சிறி 	ேநரத்தில்	 ர்ச்ைச	ெதளிந்த	தல்ஹா	அவர்கள்	அ பக்கர்	அவர்களிடம்,
“நாயகத்தின்	நிைலைம	எப்ப 	இ க்கிற ?”	என் 	ேகட்டார்கள்.

“ெப மானார்	அவர்கள்	நலமாக	இ க்கிறார்கள்.	அவர்கேள	என்ைனத்	தங்களிடம்
அ ப்பிைவத்தார்கள்”	என் 	 றினார்கள்	அ பக்கர்	அவர்கள்.

அவ்வார்த்ைதகைளக்	ேகட்ட ம்	தல்ஹா,	“ கழ்	எல்லாம்	அல்லாஹ் க்ேக.	இந்த
நற்ெசய்திக் ப்	பின்	எத்தைகய	 ன்பம்	ேநரிட்ட	ேபாதி ம்,	எனக் 	அ
எளிதாகேவ	இ க் ம்”	என் 	 கமலர்ச்சிேயா 	 றினார்கள்.

ெப மனாைர	ேநாக்கி,	 ைறஷிகள்	அம் கைள	எய் 	ெகாண் ந்தார்கள்.

அப்ெபா 	ெப மானாரின்	தி வாயிலி ந் 	“ஆண்டவேன	என் ைடய



ச கத்தார்கைள	மன்னிப்பாயாக!	அவர்கள்	அறியாைமயில்	ஆழ்ந்
கிடக்கிறார்கள்”	என்ற	ெசாற்கள்தாம்	வந் ெகாண் ந்தன.

அனஸ்	அவர்களின்	ெந ங்கிய	உறவினரான	அ தல்ஹா	என்பவள்	தம் ைடய
ேகடயத்ைதக்	ெகாண் 	ெப மானார்	 கத்தின்	 ன்	பி த் .	எதிரிகளின்	அம்
தாக்காதவா 	மைறத் க்	ெகாண்டனர்.	ெப மானார்	அவர்கள்	எதிரிகளின்
பக்கமாக	தங்கள்	தைலைய	உயர்த்திப்	பார்த்தார்கள்.	அப்ெபா 	அ தல்ஹா,
ெப மானார்	அவர்களிடம்	“தங்கள்	தைலைய	உயர்த்தாமல்	இ க்கேவண் ம்.
உயர்த்தினால்	அம் கள்	பாயலாம்.	என் ைடய	மார்ைப	உங்க க் 	 ன்ேன
ைவத்தி க்கிேறன்”	என் 	 றினார்.
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		ெப மானார்	அவர்கள்	தங்கைளச்	ேசர்ந்தவர்க டன்	அ கில்	இ ந்த
ன்றின்மீ 	ஏறினார்கள்.

அைதக்	கண்ட	அ ஸூப்யான்	தம் ைடய	பைடகைள ம்	அந்தக்	 ன்றின்
அ கில்	ெகாண் 	ெசல்ல	 யன்றார்.	ஆனால்	உமர்	அவர்க ம்,	ேவ 	சில
ேதாழர்க ம்	கற்கைள	எறிந் 	ெகாண் ந்ததால்	அவர்களால்	 ன்ேனறிச்
ெசல்ல	இயலவில்ைல.

ஆனால்,	 ைறஷிப்	பைடயி ள்ள	உை 	இப் 	கலப்	என்பவன்,	ெப மானாரின்
அ கில்	வந் விட்டார்.	அவர்	பத் ப்	ேபாரின்ேபா ,	 ஸ்லிம்களிடம்	சிைறப்பட் ,
மீட் த்ெதாைக	ெகா த் 	வி தைலயானவர்.	அப்ேபா 	வி தைலயாகிப்ேபா ம்
சமயம்	ெப மானார்	அவர்களிடம்	“நல்ல	தீனி	ெகா த் 	வளர்க்கப்பட்ட	 திைர
ஒன் 	என்னிடம்	இ க்கிற .	அதன்மீ 	ஏறிவந் 	உம்ைம	நான்	ெகால்ேவன்”
என் 	 றிச்	ெசன்றவர்.

ெப மானார்	அவர்கள்	“இல்ைல,	ஆண்டவ ைடய	நாட்டம்	இ ந்தால்,	நீ
என் ைடய	ைகயினால்	ெகால்லப்ப வாய்”	என் 	அப்ேபா 	ெசால்லி
இ ந்தார்கள்.

அத்தைகய	உைப	இப் 	கலப்,	ெப மானார்	அவர்கைள	ெந ங்கி	வ வைதக்
கண்ட	ேதாழர்கள்	அவைரத்	தாக் வதற் 	 ன்ேன	ெசன்றனர்.

ஆனால்,	அவர்களிடம்	ெப மானார்,	“நீங்கள்	விலகிக்	ெகாள் ங்கள்;	அவர்
என்னிடம்	வரட் ம்”	என் 	 றி,	அ கில்	நின்ற	ேதாழரிடமி ந் 	ஈட் ைய	வாங்கி,
ன்ேன	ெசன் 	அவைரக்	 றிைவத் 	வீசினார்கள்.	அந்த	ஈட் 	அவ ைடய

உடலில்	பட்ட ம்	விலா	எ ம் 	 றிந் 	விட்ட .	 திைரயின்மீ 	இ ந்தப ேய
தள்ளா க்	 ச்சலிட் க்	கதறிக்ெகாண் 	 ைறஷிகள்	இ க் ம்	இடத் க்
ஓ னார்.

அவ ைடய	ஒலத்ைதக்	ேகட்ட	ேதாழர்கள்,	“ேதாழேர,	காயம்	அவ்வள 	பலமாக
இல்ைலேய?”	என் 	ேகட்டனர்.

“எனக் 	இ க் ம்	ேவதைனைய	இங் ள்ள	எல்ேலா ம்	பங்கிட் க்
ெகாள்வார்களானால்,	எல்ேலா ேம	ம ந் 	ேபாவார்கள்.	 ஹம்ம 	தம் ைடய
ைகயினாேல	என்ைனக்	ெகான் வி வதாக	 ன்னேர	ெசால்லியி ந்தார்.



அவ ைடய	எச்சிைல	என்மீ 	உமிழ்ந்தா ம்,	ஆண்டவன்	சத்தியமாக	நான்
தப்பிக்க	இயலா ”	என் 	ெசான்னார்.

அவர்	மக்கா க் த்	தி ம்பிப்ேபா ம்	வழியில்	மாண் விட்டார்.
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		ேபாரில்	ெப மானார்	அவர்கள்	உயிர்	 றந் 	விட்டதாக,	மதீனா க் ச்	ெசய்தி
எட் ,	அங்கி ந்ேதார்	ெப மானாைரக்	காண்பதற்காக	ஓேடா 	வந்தனர்.

அவ்வா 	வந்தவர்களில்	ஹன்லல்லா	இப் 	அ 	ஆபிர்	என்பவ ம்	ஒ வர்.[1]
அவ க் 	அன் தான்	தி மணமாகி	இ ந்த .	ெசய்தி	கிைடத்த ம்	மி ந்த
ஆத்திரத்ேதா ,	ேபார்க்களத் க் 	ஓ 	வந்தார்.	வந்த ம்	 ைறஷிகளின்
அணிகளில்	 ந் 	அவர்கைள	ெவட் 	வீழ்த்தியவா 	 ன்ேனறி,
அ ஸூப்யாைன ம்	ெந ங்கி	விட்டார்.	ஆனால்,	எதிரிகள்	பல	பக்கங்களி ம்
ழ்ந் 	ெகாண் 	அவர்	உயிர்	 றக் ம்ப யான	பலத்த	காயங்கைள

உண்டாக்காமல்	இ ந்தால்,	அ ஸூப்யாைன ம்	அவர்	ெகான்றி ப்பார்.

ெப மானார்	அவர்களின்	மகளார்	பாத்திமா	நாச்சியார்	வந் 	ெப மானார்
அவர்கைளக்	கா ம்ேபா ,	அவர்க ைடய	 கத்திலி ந் 	இரத்தம்	வ ந்
ெகாண் ந்த .	 கத்தில்	அ ந்தி	இ ந்த	கவசத் ண் கைள	அ உைபதா
என்பவர்	தம் ைடய	பற்களால்	க த் 	இ க்கேவ,	அத் ண் கள்	ெவளிேய
வந்தன.	அதனால்	அ 	உைபதாவின்	இரண் 	பற்கள்	உைடந் 	வி ந்தன.

அலீ	அவர்கள்	ேகடயத்தில்	தண்ணி	ெகாண் 	வந்தார்கள்.

பாத்திமா	நாச்சியார்	அந்தத்	தண்ணீரால்	க வி ம்	 டப்	ெப மானார்
அவர்களின்	 கத்திலி ந் 	இரத்தம்	பீறிட் 	வ வ 	நிற்கவில்ைல.

		↑	84ம்	தைலப்பில்	 றிப்பிடப்பட் ள்ள	அ 	ஆமிர்	என்பவரின்	மகனார்,	தந்ைத
எதிரிப்பைடயி ம்,	மகன்	ெப மானாரின்	அணியி மாக	இ ந்தனர்.
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		சண்ைட	நடந் 	ெகாண் க் ம்ேபா 	அ ஸ்சிப்யான்	எதிரி ள்ள	 ன்றின்
மீேதறி,	“இங்ேக	 ஹம்ம 	இ க்கின்றாரா?”	என் 	ேகட்டார்.

அதற் 	ம ெமாழி	 ற	ேவண்டாம்	எனப்	ெப மானார்	கட்டைள	இட் ந்தால்,
யா ேம	பதில்	அளிக்காமல்	இ ந்தனர்.

அதன்பின்,	உமர்	இ வர்	ெபயைர ம்	ெசால்லி	அைழத்தார்	அ ஸூப்யான்.

அதற் ம்	பதில்	கிைடக்காததால்,	“எல்ேலா ம்	மாண் விட்டனர்.	அவர்கள்
உயிேரா 	பதில்	 றி	இ ப்பார்கள்”	என் 	உரக்கக்	 வினார்	அ ஸூப்யான்.

அவர்	அவ்வா 	 றியைதப்	ெபா க்க	 யாமல்	ஹல்ரத்	உமர்,	“ஆண்டவனின்
பைகவேன!	உன்ைனக்	ேகவலப்ப த் வதற்காகேவ	நாங்கள்	எல்ேலா ம்
உயி டேனேய	இ க்கிேறாம்”	என் 	ெசான்னார்கள்.

உடேன	அ ஸூப்யான்,	“ஏ	ஹூபேல	( ண்றஷிகளின்	 க்கிய	விக்கிரகம்)	நீ
உயர்ந்தி ப்பாயாக"	என் 	 றினார்.

அைதக்	ேகட்ட ம்	ெப மானார்	அவர்களின்	உத்தர ப்ப 	ேதாழர்கள்	எல்ேலா ம்
“ஆண்டவேன	உயர்ந்தவனாக ம்,	ெபரியவனாக ம்	இ க்கின்றான்”	என	உரக்கக்
றினார்கள்.

ஆண்டவ ைடய	ஏக	தத் வத் க் ப்	பங்கம்	உண்டாகக் ய	ெசாற்கைள,
அ ஸ்ஃப்ய்◌ான்	 றியைதப்	ெப மானார்	அவர்கள்	ேகட்ட ம்	அவர்களால்
ம ெமாழி	 றாமல்	இ க்க	 யவில்ைல.

அதன்பின்	அ ஸூப்யான்,	“	எங்களிடம்	உஸ்ஸா	(இ ம்	 ைறஷிகளின்
விக்கிரகத்தின்	ெபயர்)	இ க்கின்ற .	உங்களிடம்	இல்ைல”	என் 	 றினார்.

உடேன,	“ஆண்டவன்	எங்க க் 	எஜமானனாக	இ க்கின்றான்.	உமக்
எஜமானன்	இல்ைலேய?"	என் 	ெசான்னார்கள்	ேதாழர்கள்.

அப்ெபா 	அ ஸூப்யான்,	“இன் 	பத் ைடய	நா க் ப்	பழி	வாங்கிவிட்ேடாம்.
எங்க ைடய	பைடகள்	இறந்தவர்களின்	கா கைள ம்,	 க் கைள ம்	அ த்
எறிந்தன.	அவ்வா 	ெசய் மா 	நான்	கட்டைளயிடவில்ைல.	ஆனால்,	அப்ப ச்



ெசய்ததாகத்	ெதரிந்த ம்	அைதப்பற்றி	எனக் 	வ த்த ம்	இல்ைல”	என்
றினார்.
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		இந்தச்	சண்ைடயின்ேபா ,	 ஸ்லிம்	பைடேயா 	ெபண்கள்	பல ம்
வந்தி ந்தனர்.

ஆயிஷா	நாச்சியா ம்,	அனஸ்	அவர்களின்	தாயார்	உம் ஸ்லிம்	அவர்க ம்	ேபார்
ைனயில்	காயம்	அைடந்தவர்க க் த்	தண்ணி	ெகாண் 	வந் 	உதவி
ரிந்தனர்	ேவ 	பல	ெபண்க ம்	இத்ெதாண் ல்	ஈ படலானார்கள்.

ைறஷிகளின்	தாக் தல்	பலமாயி க்ைகயில்	ெப மானார்	அவர்களின்	அ கில்
மிகச்சிலேர	இ ந்தனர்.	அைதப்	பார்த்த	உம் 	அமாரத்	என் ம்	மா 	ெப மானார்
அவர்களின்	அ கில்	பா காப்பாக	அமர்ந் 	ெகாண்டார்.

எதிரிகள்	ெப மானார்	அவர்களின்	அ கில்	ெந ங்கி	வ ம்ேபா 	அந்த
அம்ைமயார்	தம் ட்ை◌ய	வாளினா ம்	அம்பினா ம்	அவர்கைளத்	த த் க்
ெகாண் ந்தார்.

இப் 	கமீயா	என்பவர்	ேவகமாய்ப்	பாய்ந் 	ெப மானார்	அவர்கைள
ெந ங்கியேபா ,	அந்த	அம்ைமயா ம்	 ன்ேன	ெசன் 	அவைர	எதிர்த்
வீரமாகப்	ேபார்	 ரிந்ததில்,	அவ க் த்	ேதாளில்	பலத்த	காயம்	ஏற்பட்ட .	அந்த
நிைலயி ம் ட	அந்த	அம்ைமயார்	தம் ைடய	வாைள	அவர்மீ 	வீசலானார்.
ஆனால்	அவர்	இரட்ைட	அங்கி	அணிந்தி ந்ததால்	வாள்	வீச் 	பாதிக்கவில்ைல.
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		ேபாரில்	 ஸ்லிம்க க் ப்	ெப த்த	ேசதம்	ஏற்பட் ப்பதாக	மதீனா க் ச்
ெசய்தி	எட் ய .

அங்கி ந் 	ஹம்ஸா	அவர்களின்	சேகாதரி ம்,	ெப மானாரின்	மாமி மான
ஸ்பிய்யா	நாச்சியார்	ேபார் ைனக் 	வந் விட்டார்.

தைமயனாரின்	சின்னாபின்னப்ப த்தப்பட்ட	உடைல	ஸ்பிய்யா	பார்த்தால்
ேவதைனப்ப வாேர	என் 	எண்ணிய	ெப மானார்	அம் தாட் யின்	மகனார்
ஸூைபர்	இப் 	அவ்வாம்	அவர்கள்	தம்	அன்ைனயாைர	த த் 	நி த் மா
ெசான்னார்கள்.	அவர்	அன்ைனயா க் த்	ெதரிவித்தனர்.

ஆனால்,	“என்	சேகாதர க் 	நிகழ்ந்த 	 வ ம்	நான்	ேகள்விப்பட்ேடன்.
ஆண்டவ ைடய	வழியில்	இ 	ெபரிதல்ல.	அைமதிேயா 	இ க்க	ஆண்டவன்
அ ள்	ெசய்தி க்கிறான்.	இன்ஷா	அல்லாஹ்	அைதப்	பார்த் ப்	ெபா ைமேயா
இ ப்ேபன்”	என் 	ஸ்பிய்யா	நாச்சியார்	ெசான்னார்கள்.	ஸ்’ைபர்	அவர்கள்
நாயகத்திடம்	இைதத்	ெதரிவித்த ம்,	“சரி	ேபாகட் ம்	விட் 	வி ங்கள்”	என்
ெப மானார்	 றிவிட்டார்கள்.

தம் ைடய	அ ைமச்	சேகாதரரின்	உடல்	சின்னாபின்னப்பட் க்	கிடப்பைதக்
கண்டார்.	அவ ைடய	இரத்தம்	ெகாதித்த .	இத்தைகய	 க்ககரமான
நிைலைமயில்	அந்த	அம்ைமயார்,	“நிச்சயமாக	நாம்	அைனவ ம்
அல்லாஹ்விடமி ந்ேத	வ கிேறாம்;	நிச்சயமாக	அவனிடேம	தி ம் ேவாம்”	என்ற
ேவத	வசனத்ைதக்	 றிப்	பின்னர்,	தம் ைடய	சேகாதர க்காகப்	பிரார்த்தைன
ெசய்தார்.	அவ ைடய	உடைலப்	ேபார்த்தி	அடக்கம்	ெசய்வதற்காக	இரண்
ணிகைளக்	ெகா த் விட் 	தி ம்பி	விட்டார்.
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		 ஸ்லிம்களில்	ஆண்க ம்	ெபண்க ம்,	ெப மானார்	அவர்களிடத்தில்,
எத்தைகய	அன் ம்	வி வாச ம்	ெகாண் ந்தார்கள்	என்பைத	வரலாற்
நிகழ்ச்சிகள்	நி பிக்கின்றன.

பைகவர்களின்	தாக் தல்	பலமாயி க் ம்ேபா ,	 ஸ்லிம்	வீரர்களில்	சிலர்
ேபார் ைனைய	விட் 	மதீனா க் 	ஓ விட்டனர்.

அவர்கள்	தங்கள்	வீ க க் ச்	ெசன்ற ம்	அவர்க ைடய	மைனவியர்க க்
நிகழ்ந்தைவ	ெதரிந்த ம்,	“நாயகத்ைதப்	ேபார்க்களத்தில்	விட் விட் ,	நீங்கள்
எதற்காக	இங் 	வந்தீர்கள்?”	என் 	இ த் க்	 றினர்.

சண்ைடயின்	நிைலைம	மதீனா க் த்	ெதரிந்த ம்	எத்தைனேயா	ெபண்கள்
ெப மானார்	அவர்கைளக்	காண்பதற்காகப்	ேபார் ைனக் 	விைரந்தனர்.

அவர்கள்	அைனவ ம்	ேபார்க்களத்தில்	மாண் ேபான	ெந ங்கிய
உறவினர்க க்காகேவா	அல்ல 	காயம்	அைடந்தவர்க க்காகேவா	அவ்வள
கவைல றவில்ைல.	ெப மானார்	அவர்களின்	நலத்ைதப்	பற்றிேய
ஒவ்ெவா வரிட ம்	வழிெயல்லாம்	விசாரித் க்	ெகாண் ந்தார்கள்.
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		மதீனாவிலி ந் 	ப 	தீனார்	ேகாத்திரத்ைதச்	சார்ந்த	ெபண்மணி	ஒ வர்
ெப மானாைரக்	காண்பதற்காக	ேபார் ைனக் 	வந்தார்.	வ ம்	வழியில்,
ேபார் ைனயிலி ந் 	தி ம்பிக்	ெகாண் ந்த	சிலர்	அந்தப்	ெபண்மணிையப்
பார்த் ,	உம் டய	தந்ைத	ேபாரில்	உயிர்	 றந் 	விட்டார்”	என் 	 றினார்

அதற் ம்	அந்தப்	ெபண்மணி,	“நாம்	எல்ேலா ம்	ஆண்டவனிடம்	இ ந்ேத
வ கிேறாம்;	நிச்சயம்	அவனிடேம	மீண் ம்	ெசல்ேவாம்”	என் 	 றிவிட் ,
"ெப மானார்	அவர்கள்	எவ்வா 	உள்ளார்கள்?”	என் 	ேகட்டார்.

அவர்கள்,	“உம் ைடய	சேகாதர ம்	மரணம்	அைடந் விட்டார்!”	என்றனர்	தி ம்பி
வந் 	ெகாண் ந்தவர்கள்.

அதற் ம்	 ன்	ெசான்னவாேற	 றிவிட் 	மீண் ம்,	“ெப மானார்	அவர்கள்	எந்த
நிைலயில்	இ க்கிறார்கள்?”	என் 	வினவினார்	அந்தப்	ெபண்மணி.

ம ப ம்	அவர்கள்,	“உம் ைடய	கணவ ம்	ெகால்லப்பட்டார்”	என்றனர்.

அப்ெபா ம்	அப்ெபண்மணி	ெப ச்ெசறிந் 	“இன்னா	லில்லாஹி	வ	இன்னா
இைலஹி	ராஜி ன்”	என	மீண் ம்	 றிவிட் ,	“ெப மானார்	அவர்கள்	எவ்வா
இ க்கின்றனர்?”	என்ேற	ேகட்டார்,

“ெப மானார்	அவர்கள்	நலமாக	இ க்கின்றார்கள்”	என்ற	ெசாற்கைளக்
ேகட்ட டன்	அவ ைடய	கவைல	பறந்ேதா விட்ட .

ேபார் ைனக் 	வந் 	ெப மானார்	அவர்களின்	தி கத்ைதப்	பார்த்த ம்
தம்ைம	மறந் ,	“தாங்கள்	இ க் ம்ேபா 	எவ்வள 	 ன்பங்கள்	வந்தேபாதி ம்
அைவ	எங்க க் 	ஒ 	ெபா ட்டல்ல;	நா ம்	என்	தந்ைத ம்,	என்	சேகாதர ம்,
என்	கணவ ம்	தங்க க் 	அர்ப்பணமாகி	விட்ேடாம்.	ஆண்டவ ைடய
தி த் தேர!	தங்கைளப்	ெபற்றி க் ம்ேபா 	ேகவலம்	நாங்கள்	என்ன?”	என்
றினார்.
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		உஹத்	சண்ைட	 வானேபா ,	 ஸ்லிம்	பைடயில்	காயம்	அைடந்தவர்கள்
அதிகமாக	இ ந்தனர்.

இரண் 	கட்சிப்	பைடயின ம்	ேபார் ைனைய	விட் ப்	பிரிந் 	விட்டனர்.

அ ஸூப்யா ம்	கலக்கத்ேதா 	தம் ைடய	பைடேயா 	மக்காைவ	ேநாக்கிப்
பயணமானார்.	ெவ ரம்	ெசன்ற டன்	மீண் ம்	ேபார் ைனக் ச்
ெசல்லேவண் ம்	என்ற	எண்ணம்	அவ க் 	உண்டாயிற் .

“சண்ைடயில்	நாம்	ெவற்றி	ெபற்றதாக	எண்ணிேனாம்.	ஆனால்,	நாம்	ெவற்றி
ெபற்றதற்கான	அைடயாளம்	எ ேம	இல்ைல	எதிரிகளின்	பக்கமி ந் ,
ஒ வைரயாவ 	சிைறப்ப த்தவில்ைல.	ேபார்க்களத்ைத ம்	எதிரிகள்	வசம்
விட் விட்ேடாம்.	தவிர,	மதீனாைவ ம்	ஒன் ம்	ெசய்யாமல்	வந் விட்ேடாம்.
ஆைகயால்,	தி ம்பிச்	ெசல்ேவாம்”	என்ற	எண்ண	அைலக டன்	மதீனாைவ
ேநாக்கித்	தி ம்பலானார்.

ெப மானார்	அவர்கள்	மதீனா	ேபாய்ச்	 ஸ்லிம்கள்	ேசதம்	அைடந் 	விட்டார்கள்
என் 	அ ஸூப்யான்	நிைனத் 	மதீனாைவத்	தாக்கமல்	இ ப்பதற்காக,	அவைரப்
பின்ெதாடர்ந் 	 ரத்திச்	ெசல்ல	ேவண் ம்	என் 	கட்டைள	யிட்டார்கள்.	அதற்காக
எ ப 	ேபர்	ெகாண்ட	ஒ 	 ட்டம்	ேசர்ந்த .	அதில்	அ பக்கர்	அவர்க ம்,
ஸூைபர்	அவர்க ம்	ேசர்ந்தி ந்தனர்.

ஸ்லிம்க க் 	எவ்வளேவா	கஷ்டநஷ்டங்கள்	ஏற்பட் ந்த	அந்த	நிைலயி ம் ட
ெப மானார்	அவர்களின்	கட்டைளைய	மனப் ர்வமாக	ஏற் க்ெகாண்டார்கள்.

ெப மானா ம்	மீதியி ந்த	பைட டன்	அ ஸூப்யாைனப்	பின்ெதாடர்ந்
ெசன்றார்கள்,

அ ஸூப்யான்	தி ம்பி	வந் 	ெகாண் க் ம்ேபா 	வழியில்,	இஸ்லாத்தின்	மீ
அபிமானம்	ெகாண்ட	ஒ 	 டத்தின்	தைலவைரச்	சந்தித்தார்.	அப்ேபா 	அவரிடம்
இரண்டாவ 	தடைவயாக	 ஸ்லிம்கைளத்	தாக்கப்ேபாவதாக	ெசான்னார்.

அதற் 	அவர்,	“அவ்வா 	தாக் வதில்	பயன்	இல்ைல.	 ஸ்லிம்கள்	 ைமயான
ஆ த்தத்ேதா 	வந்தி க்கிறார்கள்”	என் 	 றினார்.



அைதக்	ேகட்ட ம்	அ ஸூப்யான்	மனம்	தளர்ந் ,	தம்	பைட டன்	மக்கா க் த்
தி ம்பி	விட்டார்.

ெப மானார்	அவர்கள்	மதீனா க் த்	தி ம்பி	வந் 	ேசர்ந்த ம்,	எங்
பார்த்தா ம்	அ ைகக்	 ரலாகேவ	இ ந்த .

உஹத்	சண்ைடயின்	 ைவக்	கவனிக் ம்ேபா 	ெவற்றி	ெபற்ற 	யார்?	ேதால்வி
ற்ற 	யார்?	என் 	 ற	இயலா .

ஸ்லிம்க க் ப்	ெப த்த	ேசதம்	விைளந்தி ந்த .	ஆனால்,	 ைறஷிகளின்
ேநாக்கம்	எ ம்	நிைறேவறவில்ைல.

			***

	

		ஹிஜ்ரி	 ன்றாவ 	வ டம்	பாத்திமா	நாச்சியா க் 	இமாம்	ஹஸன்	(ரலி)
அவர்கள்	பிறந்தனர்.

உமர்	அவர்களின்	மகளார்,	பத் ப்	ேபாரில்	விதைவயாகிவிட்ட	ஹப்ஸா	நாச்சியாைர
இேத	வ டத்தில்	ெப மானார்	அவர்கள்	தி மணம்	ெசய் 	ெகாண்டார்கள்.

இவ்வ டத்தில்	ெப மானார்	அவர்களின்	மகளார்	உம் 	 ல் ம்	அம்ைமயாைர
உ மான்	அவர்கள்	தி மணம்	ெசய் 	ெகாண்டார்கள்.
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		அேரபியாவில்	சில	ேகாத்திரங்கைளத்	தவிர,	ஏைனயைவ	இஸ்லாத் க்
விேராதமாகேவ	இ ந்தன.

விக்கிரக	வழிபாட்ைடத்	தங்கள்	மதமாக	ெகாண் ந்த	அேரபியர்களிடம்	அைத
அகற்றி	ஏக	இைறவணக்கத்ைத	நிைலநி த்த	இஸ்லாம்	பா பட்ட .	அ ேவ
அவர்க ைடய	விேராதத் க் 	 தல்	காரணம்.

எந்தச்	சட்டதிட்டத் க் ம்	உட்படாமல்,	அன்னியர்	ெபா ட்கைள	அபகரித் ம்,
காலம்	 ம்	தீய	வழிகளிேலேய	கழித் ம்	வாழ்ந்த	அவர்க ைடய
வாழ்க்ைகையக்	கண் த் ,	தீய	வழக்கங்கைள	 ற்றி ம்	ைகவி ம்ப 	இஸ்லாம்
அறி த்திய .	அ 	அவர்க ைடய	விேராதத் க் 	மற்ெறா 	காரணம்.

பத் ச்	சண்ைடயில்,	 ஸ்லிம்கள்	அைடந்த	ெவற்றியினால்	அேரபியர்கள்	திகில்
அைடந் ,	தங்க ைடய	விேராதத்ைத	ெவளிேய	காட்டாமல்	இ ந்தனர்.

உஹத்	சண்ைடயில்	 ஸ்லிம்கள்	கஷ்ட ம்	நஷ்ட ம்	அைடந்ததால்
அேரபியர்க க் ப்	பயம்	நீங்கிற் .

அந்த	ஒவ்ெவா 	 ட்டத்தின ம்	 ஸ்லிம்கைளத்	தாக்க	 ற்பட்டார்கள்.	அதனால்
சி 	சி 	சண்ைடகள்	பல	அந்த	வ டத்தில்	உண்டாயின.

அவ்வ டம்	ஸ்பர்	மாதத்தில்,	ப 	ஆமீர்	ேகாத்திரத்தின்	தைலவரான	அ 	பரா
என்பவர்	நாயகத்திடம்	தங்கள்	வ ப்பினர்கைள	இஸ்லாத் க் 	அைழப்பதற்காக
ஸ்லிம்	பிரச்சாரகர்கள்	சிலைரத்	தம்ேமா 	அ ப்பி	ைவக் மா 	ேகட் க்

ெகாண்டார்.

அவர்	அைழக் ம்	ப தியில்,	 ஸ்லிம்	விேராதிகள்	அதிகமாயி ந்ததால்,	அங்ேக
பிரச்சாரகர்கைள	அ ப்பிைவக்கப்	ெப மானார்	அவர்கள்	 தலில்
சம்மதிக்கவில்ைல.

ஆனால்,	அவர்க க் த்	தாம்	ெபா ப்பாக	இ ப்பதாக	அந்தத்	தைலவர்	உ தி
அளித்தார்.	அதன்பின்,	தன்னலமற்ற	எ ப 	அன்சாரிச்	சீலர்கைள	அவ டன்
அ ப்பிைவத்தார்கள்.

ப 	ஆமீர்	ேகாத்திரத்தார்	வா ம்	ஊ க் 	அ கில்	 ஸ்லிம்கள்	ேபாய்ச்



ேசர்ந்த ம்	அங்ேகேய	நின் 	ெகாண்டார்கள்.

ஊர்த்தைலவ க் ப்	ெப மானார்	அவர்கள்	எ திய	க தத்ைதக்	ெகா த்
வ மா 	தங்களில்	ஒ 	வைர	ஊ க் ள்	அ ப்பினார்கள்.	க தத்ைதக்
ெகாண் ேபாய்க்	ெகா த்தவைர	அவர்	ெகான் 	விட்டேதா ,	 ற்றி ம்	உள்ள
ட்டத்தார்கைள	 ஸ்லிம்கேளா 	சண்ைட	ெசய் மா 	 ண் விட்டார்.	அவர்கள்

எல்ேலா ம்	ேசர்ந் 	ஊ க் 	ெவளிேய	இ ந்த	 ஸ்லிம்கைளச்	 ழ்ந் ெகாண்
அம் இப் 	உைமயா	என்பவைர	மட் ம்	விட் விட் 	மற்றவர்கைளத்	தாக்கிக்
ெகான் விட்டனர்.

“என்	தாய்	ஒ 	அ ைமைய	வி தைல	ெசய்வதாக	உ தி	ேமற்ெகாண் ந்தார்.
அதற்காகேவ,	உன்ைன	வி விக்கிேறன்”	என் 	அம் -இப் 	உைமயாவிடம்	 றி,
அவ ைடய	தைலமயிைரக்	கத்தரித் 	அ ப்பிவிட்டார்.

ெகால்லப்பட்டவர்க க் 	மத்தியில்,	பிரக்ைஞயற்றி ந்த	மற்ெறா 	 ஸ்லி ம்
உயிர்	தப்பினார்.	அவ க் ப்	பிரக்ைஞ	வந்த ம்	மதீனா க் த்	தி ம்பினார்.

இந்த	நிகழ்ச்சிைய	அறிந்த	ெப மானார்	அவர்கள்	அளவற்ற	வ த்தம்
அைடந்தார்கள்.	அம் இப் 	உைமயா	மதீனா க் த்	தி ம்பி	வ ம்	வழியில்	ப
ஆமீர்	 ட்டத்ைதச்	ேசர்ந்த	இ வைரச்	சந்தித்தார்.	அந்தக்	 ட்டத்தினர்
ஸ்லிம்க க் 	இைழத்த	ெகா ைம	அவர்	மனத்ைத	ஊ விய .	அதனால்

அவ்வி வைர ம்	ெகான் விட்டார்.

ஆனால்,	ெகால்லப்பட்ட	இ வ க் ம்,	ெப மானார்	அவர்கள்	ஏற்கனேவ	அபயப்
பத்திரம்	எ திக்	ெகா த்தி ந்தார்கள்.	இவ்விஷயம்	அம் இப் 	உைமயா க் த்
ெதரியா .	இந்த	நிகழ்ச்சிையப்	ெப மானார்	அவர்களிடம்	ெதரிவித்த ம்,
அவர்கள்	மி ந்த	வ த்தம்	அைடந்தேதா 	ெகால்லப்பட்ட	இ வ ைடய

ம்பத்தா க் ம்	நஷ்ட	ஈட் த்ெதாைக	அளித்தார்கள்.
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		மற்றஇ 	 ட்டத்தினர்	 ன்ேபாலேவ,	ெப மானார்	அவர்களிடம்	வந் 	தங்கள்
ட்டத்தார்	இஸ்லாத்ைதத்	த வி	இ ப்பதாக ம்,	அவர்க க் 	மார்க்க

சம்பந்தமான	விஷயங்கைளப்	ேபாதிப்பதற்காகச்	சிலைர	அ ப்ப	ேவண் ம்	என்
ேகட் க்ெகாண்டார்கள்.

அவர்களின்	ேவண் ேகாளின்ப ,	ஆஸிம்-இப் -தாபித்	உட்பட	ஆ 	ேபைர
ெப மானார்	அவர்கள்	அ ப்பி	ைவத்தார்கள்.

அவர்கள்	அர்ரஜீ	என் ம்	இடம்	ேபாய்ச்	ேசர்ந்த ம்,	அவர்கைள
அைழத் க்ெகாண் 	ெசன்றவர்கள்	பக்கத்தி ள்ள	ேவ 	ஒ 	 ட்டத்தாைரத்

ண் விட் ,	 ஸ்லிம்கைளத்	தாக்கிக்	ெகால் ம்ப 	ெசய்தார்கள்.	அவர்கள்
இ 	ேபர்	ஆ தங்க டன்	தாக் வதற் 	வந்தனர்.	 ஸ்லிம்கள்	அ வ ம்
அ கிலி ந்த	ஒ 	 ன்றின்மீ 	ஏறிக்	ெகாண்டார்கள்.

“நீங்கள்	கீேழ	இறங்கி	வந்தால்,	உங்கைள	நாங்கள்	பா காப்ேபாம்”	என்றார்கள்
அந்தக்	 ட்டத்தாரில்	அம் 	எய்ேவார்.

ஸ்லிம்களின்	தைலவர்	ஆஸிம்	அதற் ,	“வி வாசமற்றவர்கள்	ஆதரவில்
வரமாட்ேடாம்”	என் 	பதில்	அளித் க்	கீேழ	இறங்கி	சண்ைட	ெசய் 	வீர	மரணம்
அைடந்தனர்.

ன்றின்மீ 	மீதி	இ வர்	மட் ம்	இ ந்தனர்.	அவர்கள்	பைகவர்	ேபச்ைச	நம்பி
கீேழ	இறங்கி	வந்தனர்.	அவர்கைளச்	சிைறப்ப த்தி	மக்கா க் க்	ெகாண் ேபாய்
அ ைமகளாக	விற் விட்டனர்.	அந்த	இ வரில்	ஒ வர்	 ைபப்,	மற்ெறா வர்
ைஸத்.

ேமற்ப 	இ வ ம்	பத் ப்	ேபாரின்ேபா 	மக்காவாசியான	ஹாரித்-இப் -ஆமீைரக்
ெகான்றதற் ப்	பழி	வாங் ம்	ேநாக்கத்ேதா 	ஹாரிதின்	மக்கள்	அவர்கைள
விைலக் 	வாங்கி,	ெகாஞ்ச	நாள்	ைவத்தி ந் 	பிற 	கஃபாவின்	எல்ைலையக்
கடந் 	ெவளிேய	ெகாண் 	ேபாய்	வைதத் க்	ெகான் 	விட்டனர்.

அந்த	இ வரில்	ஒ வரான	 ைடப்	ெவட்டப்ப வதற் 	 ன்னர்	இரண் 	 ைற
ெதா ைகக் 	அ மதி	ேகட்டார்.	ெதா ைக	நிைறேவறிய ம்	எதிரிகைள
ேநாக்கி,	“ெவ ேநரம்	வைர,	ெதாழ	எனக் 	வி ப்பம்	உண் .	ஆனால்	நான்
மரணத் க் ப்	பயந் 	அவ்வா 	ெசய்ேதன்	என் 	நீங்கள்	நிைனத் 	விடக் ம்.



ஆதலால்	ெவ ேநரம்	ெதாழவில்ைல”	என் 	 றிவிட் ,	அரபியில்	ஒ 	கவிைத
பா னார்.	அதன்	க த் :	“இஸ்லாத் க்காக	நான்	ெவட்டப்ப ம்	ேபா ,	எவ்வா
ெவட்டப்ப ேவன்	என்ற	கவைல	எனக் 	இல்ைல,	நான்	ெவட்டப்ப வ
ஆண்டவ க்காகேவ,	அவன்	வி ம்பினால்	என் ைடய	உடலின்	ஒவ்ெவா 	சிறிய
ப திக் ம்	நல்ல ைள	இறக்கலாம்”

மற்ெறா வரான	ைஸைத	விைலக் 	வாங்கியி ந்த	ஸப்வான்	என்பவ்ர்	அவைரச்
சிரச்ேசதம்	ெசய்வதற் 	ஒ 	நாள்	 றிப்பிட் ,	இந்த	நாளில்	 ைறஷிகள்
எல்ேலாைர ம்	வ மா 	ெசால்லியி ந்தார்.	அைதக்	காண்பதற்காக	எல்ேலா ம்
வந் 	 னார்கள்.	அவர்களில்	அ ஸூப்யா ம்	ஒ வர்.

அப்ெபா 	ைஸைதப்	பார்த் ,	“இந்த	ேநரத்தில்	உமக் ப்	பதிலாக,	 ஹம்மைத
ெவட் வதாயி ந்தால்,	அைத	உம் ைடய	நல்வாய்ப்பாக	நீர்	க த	மாட் ரா?
உண்ைமைய	 ம்”	என் 	ேகட்டார்	அ ஸூப்யான்.

அதற் ,	“நபிகள்	ெப மானார்	(ஸல்)	அவர்களின்	பாதங்களில்	 ள்	ைதப்பதனால்,
என்	உயிர்	பா காக்கப்ப ம்	என்ற	ேபாதி ம்	அவர்கள்	பாதங்களில்	 ள்
ைதப்பைதவிட,	என்	உயிைரப்	பலி	ெகா க்கேவ	நான்	மனப் ர்வமாகத்
தயாராயி ப்ேபன்	என்பைத	ஆண்டவன்	சத்தியமாக	நான்	 கிேறன்”	என்றார்
ைலத்.

அைதக்ேகட்ட	அ ஸூப்யான்,	“ ஹம்மைத	அவைரச்	ேசர்ந்தவர்கள்	எவ்வள
உண்ைமயான	அன்ேபா 	ேநசித் 	வ கிறார்கேளா	அவ்வள 	அன்ேபா 	ேவ
எவைர ம்	அவ ைடய	ேதாழர்கள்	ேநசித் 	வந்தி ப்பைத	நான்	பார்த்ததில்ைல”
என் 	 றி	வியப்பைடந்தார்.

அதன்பின்	ைஸைத	ெவட் க்	ெகான் விட்டனர்.
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		ெப மானார்	அவர்கள்	மதீனா க் 	வ ன்னர்,	 தர்களின்	ெசல்வாக்
அங்ேக	அதிகமாயி ந்த .

தர்களில்	ப 	ைக கா,	ப நலிர்,	ப ைறலா	என் ம்	 ன்
ட்டத்தினேர	 க்கியமானவர்கள்.	அவர்கேள	நிலப்பிர க்களாக ம்,

ெசல்வந்தர்களாக ம்	இ ந்தார்கள்.	வியாபார ம்,	ைகத்ெதாழி ம்	அவர்களிடேம
இ ந்தன.

தர்க ள்	ப 	ைக கா	 ட்டத்தார்	நைக	ெசய் ம்	ெதாழிைல
ேமற்ெகாண் ந்தனர்.	வீரத்தி ம்	அவர்கள்	சிறந் 	விளங்கினார்கள்.
அவர்களிடம்	ஏராளமான	 த்த	தளவாடங்கள்	இ ந்தன.

தர்க க் ச்	ெசல்வம்,	கல்வி,	மதம்	ஆகியவற்றி ம்	ெசல்வாக் 	இ ந்த .
அதனால்	அவர்கள்	ெப ைமப்பட் க்	ெகாண் ந்தார்கள்.

மதீனா	வாசிகளில்	மற்ற	இ 	பிரிவினரான	ஔஸ்	கஸ்ரஜ்	என் ம்	 ட்டத்தினர்
கல்வி	அறி 	இல்லாதவர்களாக ம்,	விக்கிரக	வணக்கத்தில்
ஈ பட்டவர்களாக ம்	இ ந்தனர்.	அவர்க க் ள்	அ க்க 	உண்டான	சச்சர
காரணமாக	நலிவைடந் 	 தர்களின்	ஆதிக்கத்திற் 	உட்பட் ந்தனர்.

தர்களிடம்	அவர்கள்	கடன்	வாங்கிக்	ெகாள்வார்கள்.	மதீனாவாசிகளில்
ெப ம்பான்ைமேயார்	 தர்க க் க்	கடன்பட்டவர்களாகேவ	இ ந்தனர்.

தர்கள்	கடன்	ெகா த்தால்,	க ைமயான	நிபந்தைனகைள	விதிப்பார்கள்.
கட க் 	ஆதாரமாக	ெபண்கைள ம்	பிள்ைளகைள ம்	ஈ 	ைவக் ம்ப ச்
ெசால் வார்கள்.	ெசல்வச்	ெச க்கினால்	விபச்சாரம்	 தலிய	தீய	ெசய்ைககள்
தர்களிடம்	மி தியாயி ந்தன.	அவர்கைளக்	கண் ப்பார்	எவ ம்	இல்ைல.

நிைலைம	இவ்வா 	இ க் ம்ேபா ,	ெப மானார்	அவர்கள்	மதீனா க்
வந்தார்கள்.	ஒளஸ்,	கஸ்ரஜ்	என் ம்	இ 	 ட்டத்தினர்	இஸ்லாத்ைதத்
த வினார்கள்;	இவர்கள்	தாம்	அன்ஸாரிகள்-உதவி	ெசய்தவர்கள்	என்
அைழக்கப்பட்டனர்.

இஸ்லாம்	நா க் 	நாள்	வளர்ந் 	ஓங்கிச்	சிறப்பைடந்த .



த	மதத்திலி ந்த	மதிப் 	மக்க க் க்	 ைறயத்	ெதாடங்கிய .

ஒளஸ்,	கஸ்ரஜ்	 ட்டத்தார்	 ஸ்லீம்களான	பிற் 	மிக	ஒற் ைம டன்
இ ந்தார்கள்.

தர்கள்	 ன்ேபாலக்	ெகா ைமயான	காரியங்கள்	ெசய்ய
இயலாதவர்களானார்கள்.

ேபார்களின்	 லமாக	அன்ஸாரிக க் 	நிைறயப்	ெபா ள்கள்	கிைடத்தன.
அைதக்	ெகாண் 	 தர்களின்	கடைனத்	தீர்த் ,	அவர்க ைடய
ெகா ைமயிலி ந் 	வி ெபற்றார்கள்.	அதனா ம்	 தர்க ைடய	ெசல்வாக் க்
ைறயத்	ெதாடங்கிற் .

ேம ம்,	ெப மானார்	அவர்கள்	 தர்களிட ள்ள	 ைறகைள	எ த் க்காட் ,
அவர்கைளக்	கண் த் 	ேபாதைன	ெசய் 	வந்தார்கள்.

அ ம்	 தர்க க் ப்	ெப மானாரின்	மீ 	வ த்தத்ைத	ஏற்ப த்திய .

ஆனால்,	ெப மானார்	அவர்க டன்	 ன்னர்	ெசய் ெகாண்ட	உடன்ப க்ைகைய
அ சரித் ,	சில	காலம்	வைர	 தர்கள்	விேராதத்ைத ம்,	ெவ ப்ைப ம்
ெவளிக்காட்டாதவா 	இ ந்தார்கள்.

பின்னர்,	ெப மானார்	அவர்க க் ம்,	மற்ற	 ஸ்லிம்க க் ம்	 தர்கள்	பலவா
இைட 	உண்டாக்க	 ற்பட்டார்கள்.

ஆனால்,	நாயகம்	அவர்கள்	அவற்ைற	எல்லாம்	ெபா ட்ப த்தாமல்,
ஆண்டவ ைடய	கட்டைளைய	ஏற் ப்	ெபா ைம டன்	இ ந்தார்கள்.

இஸ்லாத்தின்	ெகளரவத்ைதக்	 ைறப்பதற்காக,	 தர்கள்	பல	 ழ்ச்சிகைள
ேமற்ெகாண்டார்கள்.

விக்கிரக	வழிபாட் க்காரர்களிடம்	 தர்கள்	ெசன் 	“உங்க ைடய	மதேம
இஸ்லாத்ைதவிட	ேமலான ”	என் 	ெசால் வார்கள்.

இஸ்லாம்	உண்ைமயான	மதம்	அல்ல	என் ம்,	அைதத்	த வியவர்க க் 	அம்
மதத்தில்	நிைலயான	பற் 	இ க்கா 	என்பைத	ெவளிப்ப த்த	ேவண் ம்	என்ற
ெகட்ட	எண்ணத்ேதா ம்	 தர்கள்	இஸ்லாத்தில்	ேசர்ந் ,	ம ப ம்	 த	மதத்தில்



ேசர்ந் 	ெகாள்வார்கள்.

ஒளஸ்,	கஸ்ரஜ்	என் ம்	அன்லாரிகளின்	ஒற் ைமேய	இஸ்லாத்தின்	வலிைமக்
க்கிய	காரணம்	என்பைத	அறிந் ,	அவர்க க் ள்	பிரிவிைனைய	உண்டாக்கி

விட்டால்	இஸ்லாம்	ந ங்கிவி ம்	என் 	அவர்கள்	க தினார்கள்.

அரபி	ேதசத்தில்	பைகைய	 ட் 	வி வ 	மிக ம்	எளிதான .

ஒ சமயம்,	ேமற்ப 	இ 	 ட்டத்தின ம்	ேவ 	சில டன்	 	ஓர்	இடத்தில்	ேபசிக்
ெகாண் ந்தார்கள்.	அவர்க க் ள்	பிரிவிைனைய	உண்டாக் வதற்காக,	சில
தர்கள்	அங்ேக	ெசன்றார்கள்,	ஒளஸ்,	கஸ்ரஜ்	 ட்டத்தினர்	நலிவைடவதற்
க்கிய	காரணமாயி ந்த	உஹ ப்ேபார்	பற்றி	 தர்கள்	ெம வாகப்	ேபசத்

ெதாடங்கினார்கள்.	அதனால்	அக் ட்டத்தின க் ப்	பைழய	நிகழ்ச்சி
நிைன க் 	வந் ,	அவர்க க் ள்	வாக் வாதம்	 ற்றிவிட்ட .	சண்ைடேய
ண் 	வி ம்	ேபால்	இ ந்த .	ஆனால்,	ெப மானார்	அவர்க க் 	இச்ெசய்தி

ெதரிந் 	உடேன	அங்ேக	ெசன் 	அவர்கைளச்	சமாதானப்ப த்தி	ைவத்தார்கள்.
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		பத் ப்	ேபாரில்	 ஸ்லிம்க க் க்	கிைடத்த	ெவற்றியான 	 தர்க க்
அச்சத்ைத	விைளவித்த .

இஸ்லாம்	வ வாக	ேவ ன்றி	வி ன்,	அைத	ந க்கிவிட	ேவண் ம்	என்ற	ெகட்ட
எண்ணம்	 தர்க க் 	ஏற்பட் விட்ட .

அதனால்,	 ஸ்லிம்க டன்	ஏற்கனேவ	ெசய் ெகாண்ட	உடன்ப க்ைகைய	மீறிச்
சண்ைட	ெசய்யப்ேபாவதாக	ைக க	 ட்டத்தினர்	அறிவித்தார்கள்.

அத் டன்	தற்ெசயலாக	நிகழ்ந்த	மற்ெறா 	நிகழ்ச்சி ம்	பைகையத்
ரிதப்ப த் வதற் க்	காரணமாய்	அைமந்த .

ஒ நாள்,	ஒ 	 ஸ்லிம்	ெபண்	சாமான்கள்	வாங் வதற்காக	ைக கா
ட்டத்ைதச்	ேசர்ந்த	 த ைடய	நைகக்	கைடக் ச்	ெசன்றார்.	அப்ேபா 	அங்ேக
யி ந்த	 தர்கள்	சிலர்	அந்தப்	ெபண்ணின்	ஆைடயின்	ஒ 	 ைனைய	அவள்

அறியா 	ஓர்	ஆணியில்	மாட் 	விட்டனர்.	அதனால்	அப்ெபண்	எ ந்தேபா 	ஆைட
அவிழ்ந் 	விட்ட .	அப்ெபா 	அவ்வழியாகப்	ேபாய்க்ெகாண் ந்த	ஒ
ஸ்லிம்,	அந்தக்	கைடக் ப்ேபாய்	 தைன	அ த்தார்.	அவன்	கீேழ	விழ ம்,

அங்கி ந்த	 தர்கள்	எல்ேலா ம்	 	அந்த	 ஸ்லிைமக்	ெகான் விட்டனர்.

இந்தச்	ெசய்திைய	ெப மானார்	அவர்கள்	அறிந்தார்கள்.	உடேன	அங்ேக	ேபாய்
“ஆண்டவ க் ப்	பயப்ப ங்கள்.	அவ்வா 	பயப்படாவி ல்,	பத்ரில்
உள்ளவர்க க் 	வந்தைதப்ேபால்	உங்கள்	மீ ம்	 ன்பம்	வந் 	இறங் ம்”	என்
எச்சரித்தார்கள்.

தர்கள்	உடேன	ெப மானரிடம்	“நாங்கள்	 ைறஷிகள்	அல்லர்:	எங்க டன்	ேபார்
ரிவதாயி ந்தால்,	ேபார்	வீரர்கள்	என்றால்	உண்ைமயில்	யார்	என்பைத
உங்க க் க்	காண்பிப்ேபாம்”	என் 	ெசான்னார்கள்.

அேதா 	மட் மன்றி,	உடன்ப க்ைகக் 	விேராதமாக	 ஸ்லிம்க டன்	சண்ைட
ெசய்யப்ேபாவதாக ம்	அறிவித்தார்கள்.

ஆகேவ,	ெப மானார்	அவர்க க் 	அவர்க டன்	சண்ைட	ெசய்ய	ேவண் ய
நிைலைம	உண்டாயிற் .



ஸ்லிம்கள்	ைக கா	 தர்களின்	ேகாட்ைடகைள	 ற் ைக	இட்டார்கள்.

பதிைனந் 	நாட்க க் ப்	பிற ,	ெப மானார்	அவர்கள்	ெசய் ம்	தீர்ப்ைப
ஏற் க்ெகாள்வதாக	 தர்கள்	ெசால்லி	அ ப்பினார்கள்.

ஸ்லிம்கள்	அைனவ ம்,	 தர்கைளக்	ெகான் விட	ேவண் ம்	என்ற
ஆேவசத்ேதா 	இ ந்தார்கள்.

ஆனால்,	 தர்கேளா 	இரகசிய	உடன்ப க்ைக	ெசய் 	ெகாண் ந்த
அப் ல்லாஹ்	இப் உைப	ெப மானாரிடம்	வந் 	 தர்கைள	மதீனாைவ	விட்
ெவளிேயற்றினால்	ேபா மான 	என் 	ேவண் க்ெகாண்டார்.

ெப மானார்	அவர்கள்	அதற் ச்	சம்மதித்தார்கள்	ைக கா	 ட்டத்தார்
மதீனாைவ	விட் 	ெவளிேயறி,	ஷாம்	மாநிலத்தில்	ேபாய்க்	 ேயறினார்கள்.
அவர்கள்	ெமாத்தம்	எ 	 	ேபர்கள்.	அவர்களில்	 ந் 	ேபர்கள்	கவசம்
தரித்தவர்கள்.

இ 	ஹீஜ்ரீ	இரண்டாவ 	வ டம்	ஷவ்வால்	மாதத்தில்	நடந்த	நிகழ்ச்சியா ம்.
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		 தர்க ள்	ஒ 	பிரிவினரான	ப நலீர்	 ட்டத்தார்	 ஸ்லிம்க க்
விேராதமாகக்	கிளம்பினார்கள்.

அவர்க க் ம்	 ஸ்லிம்க க் ம்	நட் ற 	உடன்ப க்ைக	 ன்னர்	ஏற்பட் ந்த .
அந்த	உடன்ப க்ைகயின்ப ,	நஷ்டஈ 	சம்பந்தமாக	அவர்க ம்	 ஸ்லிம்க க்
உதவி ரிய	ேவண் யி ந்த .	அைதக்	ேகட்பதற்காக	ெப மானார்	அவர்கள்
ப நலர்	 ட்டத்தாரிடம்	ெசன்றார்கள்.	ஆரம்பத்தில்	அந்த	 ட்டத்தார்	உதவி
ெசய்வதாகப்	பாவைன	ெசய்தார்கள்.	ஆனால்	ெப மானாரின்	உயி க் 	ஆபத்
விைளவிக்க	மைற கமாகச்	சதி	ெசய்தி ந்தார்கள்.

ெப மானார்	அவர்கள்	ஒ 	 வரின்	பக்கமாக	உட்கார்ந்தி ந்தார்கள்.	அந்த
வரின்	ேமல்	ஒ 	ெபரிய	கல்	ைவக்கப்பட் ந்த .	அைதப்	ெப மானார்

அவர்களின்	மீ 	தள்ளி	வி வதற்காக	ஒ 	 தர்	மா க் ச்	ெசன்றார்.	அந்தக்
கல்ைலத்	தள்ள	 யன் ம்	அவ ைடய	ேநாக்கம்	நிைறேவறவில்ைல.	ெப மானார்
அவர்க க் 	உதிப்பாக	இச்ெசய்தி	ெதரிந்த ம்	அங் 	இ ந்
தி ம்பிவிட்டார்கள்.
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		ெப மானார்	அவர்கைள	விேராதிக் மா 	மக்காவி ள்ள	 ைறஷிகள்
மதீனாவி ள்ள	 தர்க க் க்	க தம்	எ தியி ந்தார்கள்.

ப 	நலீர்	 ட்டத்தினர்	ஏற்கனேவ	 ஸ்லிம்க க் ப்	பைகவர்களாயி ந்
வந்தார்கள்.	 ைறஷிகளின்	க தம்	கிைடத்ததிலி ந் 	ேம ம்	பகிரங்கமாக
விேராதத்ைதக்	காட்டத்	ெதாடங்கினார்கள்.

ெப மானார்	அவர்க க் 	 தர்கள்	ஒ 	 	அ ப்பினார்கள்.	அதாவ ,
“ ஸ்லிம்களில்	 ப்ப 	ேபைர,	 தர்கள்	 றிப்பிடக் ய	இடத் க் க்
ட் க்ெகாண் 	வ மா ம்,	தாங்க ம்	தங்க ைடய	மத மார்கைளக்
ட் க்ெகாண் 	அங் 	வ வதாக ம்,	அவர்க க் ப்	ெப மானார்	அவர்கள்

சமய	ேபாதைன	ெசய்யேவண் ம்	என் ம்,	அந்தப்	ேபாதைனயினால்,
மத மார்கள்	மனம்	மாறி,	 ஸ்லிம்கள்	ஆவதானால்	தங்கள்	 ட்டத்தார்
அைனவ ேம	அைதப்	பின்பற் வதில்	ஆட்ேசபைண	இல்ைல”	என் ம்	ெசால்லி
அ ப்பினார்கள்.

ஆனால்,	ெப மானார்	 தர்களின்	வார்த்ைதகைள	நம்ப	 யா 	என் ம்,	 திய
உடன்ப க்ைக	ஒன் 	ெசய் 	ெகாள்ள	ேவண் ம்	என் ம்	ெசால்லி
அ ப்பினார்கள்.

ப நலீ	 ட்டத்தார்	அதற் ச்	சம்மதிக்கவில்ைல.

அவர்களில்	ப ா ைறலா	 ட்டத்தார்	மட் ம்	 ஸ்லிம்க டன்	ெசய் ெகாண்ட
பைழய	உடன்ப க்ைகையப்	 ப்பித் க்	ெகாண்டார்கள்.

ப நலீ	 ட்டத்தார்	இரண்டாவ 	தடைவ ம்	ெப மானார்	அவர்க க் 	ஒ
	அ ப்பினார்கள்.

அதாவ 	தங்க க் 	இஸ்லாத்ைதப்	ேபாதிப்பதற்காக	 ஸ்லிம்களில்	 ன்
ேபைரயாவ 	 ட் க்ெகாண் 	வரேவண் ம்	என் ம்	தாங்க ம்	தங்க ைடய
மத க்கள்	 வைரக்	 ட் க்ெகாண் 	வ வதாக ம்,	அந்த	மத க்கள்
இஸ்லாத்ைதத்	த வதாயி ந்தால்,	தாங்க ம்	அவ்வாேற	ெசய்வதா ம்	ெசால்லி
அ ப்பினார்கள்.

ெப மானார்	அவர்க ம்	அதற் ச்	சம்மதித் ச்	ெசன்றேபா 	அவர்களின்



உயி க்ேக	ஆபத் 	விைளவிக்க	 தர்கள்	 ழ்ச்சி	ெசய்தி க்கிறார்கள்	என
உ தியான	ெசய்தி	கிைடத்ததால்	உடேன	தி ம்பி	விட்டார்கள்.
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		ப 	நலிர்	 ட்டத்தின க் ப்	பலமான	ேகாட்ைடகள்	இ ந்ததா ம்
அவர்க க் 	உதவி	ெசய்வதாக,	“ னாபி ன்”	என்ற	நயவஞ்சகர்கள்	வாக் தி
அளித்தி ந்ததா ம்,	அவர்கள்	 ஸ்லிம்க க் த்	தீங் 	ெசய்யத்
ணிந்தி ந்தார்கள்.

அவர்கள்	ஓயா 	 ஸ்லிம்க க் த்	ெதால்ைல	ெகா த் க்	ெகாண் ந்தார்கள்.
ெப மானார்	அவர்களின்	உயி க் ம்	ஆபத் 	உண்டாக்க	இரகசியமாகச்	 ழ்ச்சி
ெசய் 	வந்தார்கள்.

அவர்கைள	அடக்க	ேவண் ம்	என்ற	ேநாக்கத்ேதா 	ெப மானார்	சில
ேதாழர்க டன்	ெசன் 	அவர்க ைடய	ேகாட்ைடகைள	 ற் ைக	இட்டார்கள்.
பதிைனந் 	மாதங்கள்	வைர	 ற் ைக	நீ த்த .

ப நலர்	 ட்டத்தார்	தப் வதற் 	வழி	இல்லாததால்	ெப மானாரிடம்	ஒ 	
அ ப்பினார்கள்.	அதாவ 	மதீனாைவவிட் த்	தாங்கள்	ெவளிநாட் க் ப்ேபாய்
வி வதாக ம்,	ஆனால்	தங்கள்	ஒட்டைககள்	 மக் ம்	அள க் ப்	ெபா ள்கைள
மட் ம்	எ த் ச்	ெசல்வதற் 	அ மதி	தரேவண் ம்	என் 	ெசால்லி	அ ப்பினர்.

அதற் ப்	ெப மானார்	அவர்கள்	சம்மதம்	அளித்தார்கள்.

ப நலின்	 ட்டத்தினர்	ஏராளமான	ெபா ட்கைள ம்	வீட் க்	கத கைளக்	 டப்
ெபயர்த் 	எ த் க்ெகாண் ம்,	ெவளிேயறி	சிலர்	ைகபரி ம்,	சிலர்	ஸிரியாவி ம்
ெசன் 	 ேயறினார்கள்.	அவர்கள்	ேபா ம்ேபா 	சிறி ட	வ த்தமின்றி
மகிழ்ச்சிேயா ம்	வாத்தியங்கைள	 ழங்கிக்	ெகாண் ம்	ெசன்றார்கள்.

ைகபரில்	ெசல்வாக் ப்	ெபற்ற	அவர்கேள	தைலைம	இடத்ைதப்	ெபற்றனர்.
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		 தர்க ம்,	 ைறஷிக ம்	ஒன் 	ேசர்ந் 	மக்கா க் ம்	மதீனா க் ம்
மத்தியி ள்ள	நா 	 வைத ம்	இஸ்லாத் க் 	விேராதமாகச்	சண்ைட
ெசய் மா 	 ண் விட் க்	ெகாண் ந்தார்கள்.

அதனால்	பல	 ட்டத்தார்	ஒன் 	ேசர்ந் ம்,	தனியாக ம்	மதீனாைவத்	தாக்கத்
தயாரானார்கள்.

ஒன்றிரண் 	 ட்டத்தார்	தாக் வதற்கான	ஆயத்தத்ேதா 	 றப்ப ம்	சமயம்,
ெப மானார்	அவர்க க் ச்	ெசய்தி	எட் ய .	அவர்கள்	பைடகைளத்	தயார்
ெசய் 	ெகாண் ,	எதிேர	ெசல்ல	 ற்பட்டார்கள்.	அைதக்	கண்ட	அந்தக்
ட்டத்தார்	ஓ 	மைறந் 	ெகாண்டார்கள்.

ஹிஜ்ரீ	ஆறாம்	ஆண் 	ஷஅபான்	மாதம்	மதீனா க் 	இ 	ைமல்
ெதாைலவி ள்ள	 ரீn	என் ம்	ஊரில்	ப 	 ஸ்தலிக்	என் ம்	 ட்டத்தின்
தைலவரான	அல்ஹாரி ப் 	அபீலிரார்	என்பவர்	மதீனாைவத்	தாக் வதற்காக
ஆயத்தம்	ெசய் 	ெகாண் ந்தார்.	இ 	ெப மானார்	அவர்க க் த்	ெதரிந்த .
அந்தச்	ெசய்தி	உண்ைமேய	என் 	மற்ெறா 	உளவாளி	 லமாக ம்
நிச்சயப்ப த்திக்	ெகாண்டார்கள்.

அக் ட்டத்தின்	தைலவர்	தங்கைளத்	தாக்க	 றப்ப வதற் 	 ன்னேர,	அவைர
த த் 	நி த்த	ேவண் ம்	என்ற	ேநாக்கத்ேதா 	ெப மானார்	அவர்கள்	 ஸ்லிம்
பைடகைள	நடத்தி	அவ் க் ச்	ெசன்றார்கள்.

ஸ்லிம்பைட	வந்த	தகவல்	ெதரிந்த ம்,	ஹாரிதின்	ேசைனகளில்	பலர்	பல
பக்கங்களி ம்	சிதறி	ஓ விட்டனர்.	ஹாரி ம்	தம்	ஊைரவிட் ,	ெவளிேயறி,
ஒளிந் 	ெகாண்டார்.	ஆனால்,	அவ் ர்	மக்கள்	ஒன் 	ேசர்ந் 	அணிவ த்
நின் ெகாண் ,	ெவ 	ேநரம்வைர	 ஸ்லிம்	பைடயின்	மீ 	அம் கைள	எய்
ெகாண் ந்தனர்.	 ஸ்லிம்	பைடயின ம்	சைளக்காமல்,	அவர்கைளத்	தாக்கிக்
ெகாண் ந்தனர்.

இ தியாக,	ப ர ஸ்தலிக்	 ட்டத்தார்	ேதால்வி ற்றனர்.

இச்சண்ைடயில்,	அக்	 ட்டத்தாரில்	பத் ப்ேபர்	வைர	ெகால்லப்பட்டனர்.	அ
ேபர்	வைர	சிைறப்ப த்தப்பட்டனர்.	இரண்டாயிரம்	ஒட்டகங்க ம்,	ஐயாயிரம்
ஆ கள்	 ஸ்லிம்	பைடயினர்	வசமாயின.



சிைறப்பி க்கப்பட்டவர்க ள்	ஹாரிதின்	மகள்	ஜூைவரிய்யா	என் ம்
ெபண்மணி ம்	ஒ வராவர்.

அந்தச்	ெசய்தி	அறிந்த ம்	அவ ைடய	தந்ைத	ஹாரித்	ெப மானார்	அவர்கள்
ன்னிைலயில்	வந் 	“என்	மகைளச்	சிைறப்ப த்தி	ைவத்தி ப்ப

த தியானதல்ல.	நான்	மிக ம்	கண்ணியமான	 ம்பத்ைதச்	ேசர்ந்தவன்.
ஆைகயால்,	அவைள	வி வித் விடேவண் ம்”	என் 	ேவண் க்	ெகாண்டார்.

ெப மானார்	அவர்கள்	அதற் ,	"ஜூைவரிய்யாவின்	க த் ப்ப ேய	விட் வி வ
நல்ல 	அல்லவா?”	என் 	ெசான்னார்கள்.

உடேன	ஹாரித்	தம்	மகளிடம்	ெசன் ,	“ ஹம்ம 	உன் ைடய	க த் ப்ப
விட் க்கிறார்.	என்	ெகளரவத் க் 	இ க் 	ேநரிடாமல்,	நீ	நடந் 	ெகாள்ள
ேவண் ம்”	என் 	 றினார்.

அதற் 	ஜூவரிய்யா,	“நபி	ெப மானார்	அவர்களின்	ெதாண் ேலேய	இ க்க
வி ம் கிேறன்”	என் 	 றி	விட்டார்.

அதன்பின்,	அந்தப்	ெபண்மணிைய	ெப மானார்	அவர்கள்	தி மணம்	ெசய்
ெகாண்டார்கள்

ேபாரில்	சிைறப்பி த்தவர்கைள	எல்லாம்	பைடகளிடம்	பிரித் க்	ெகா க்கப்பட்ட .

“எந்தக்	 ம்பத்தில்	ெப மானார்	அவர்கள்	தி மணம்	ெசய் ள்ளார்கேளா
அந்தக்	 ம்பத்தார்	அ ைமகளாக	இ க்கக் டா ”	என் 	 றி,	 ஸ்லிம்
பைடகள்	தாங்களாகேவ	அவர்கைள	வி வித் 	விட்டார்கள்.

சில	நாட்களில்	ஹாரி ம்	இஸ்லாத்ைதத்	த வினார்கள்.

			***

	

		இப்ேபார்	 ந் 	தி ம்பி	வ ம்	ெபா தான்	 னாபிக் கள்	ஆயிஷாப்
பிராட் யார்	அவர்களின்	மீ 	ெப ம்	பழி	ஒன்ைறச்	 மத்தினார்கள்.	அந்த
வஞ்சகர்களின்	தீய	வைலயில்,	 ஸ்லிம்களில்	நால்வர்	சிக்கி,	அைத	உண்ைம	என
நம்பிவிட்டார்கள்.	ஆனால்,	பின்னர்	விசாரைனயில்	அ 	நயவஞ்சகர்களின்



கட் ப்பாடான	ெபாய்	என் 	ெவளியாயிற் .

அேத	சமயத்தில்,	ஆயிஷாப்	பிராட் யார்	அவர்களின்	சீலத்ைதப்பற்றி	ெப மானார்
அவர்க க் 	ஆண்டவன்	ச கத்திலி ந் 	அறிவிக்கப்பட்ட .
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		ப நலி	 ட்டத்தார்	ைகபரில்	 ேயறி,	நிைலத்த	பின்	அவர்கள்
ஸ்லிம்க க் 	விேராமாக	 ழ்ச்சிகள்	ெசய்யத்	ெதாடங்கினார்கள்.

அவர்க ைடய	தைலவர்கள்,	மக்கா	 ைறஷிகளிடம்	ெசன் ,	“தங்க க் 	உதவி
ரிய	ேவண் ம்	என் ம்,	அவ்வா 	ெசய்வதாயி ந்தால்	இஸ்லாத்ைத	ேவேரா
ெபயர்த் 	விடலாம்”	என் ம்	ெசான்னார்கள்.

இத்தைகய	ஒத் ைழப் க்காக	காத் க்	ெகாண் ந்த	 ைறஷிகள்,	அவர்கள்
றிய	ஆேலாசைனைய	மகிழ்ச்சிேயா 	ஒப் க்	ெகாண்டனர்.

மதீனாைவ	தாக் வதற்காகக்	 ைறஷிகள்	தயாரானேதா ,	 ற் ப் றங்களில்
உள்ளவர்கைள ம்	தங்க டன்	ேசர்த் க்	ெகாண்டனர்.

தர்க ம்	தங்க டன்	நட்பாயி ந்த	ஒவ்ெவா 	 ட்டத்தாைர ம்	ேசர்த் க்
ெகாண்டார்கள்.

ைறவிகள்,	 தர்களின்	பைடபலம்	ெமாத்தம்	இ பத் நான்காயிரம்	வைர
ேசர்ந்த .	அந்தப்	பைடக் 	அ ஸூப்யான்	தைலவராக	ஆனார்.

ைறஷிகள்	இ பத் 	நான்காயிரம்	வீரர்க டன்	மதீனாைவத்	தாக்க	வ ம்
ெசய்தி,	ெப மானார்	அவர்க க் த்	ெதரிந்த .	உடேன,	ேதாழர்கைளக்	 ட் ,
ஆேலாசைன	ெசய்தார்கள்.

ேதாழர்களில்	ஸல்மான்	பார்ஸி	என்ற	பார்ஸி	ேதசத்தார்	ேபார்	 ைறைமயில்
திறைமயானவராக	இ ந்தார்கள்.	 ைறஷிகள்	ஏராளமான	பைட டன்	வ வதால்
அவர்கேளா ,	எண்ணிக்ைகயில்	மிகக்	 ைறவா ள்ள	 ஸ்லிம்பைட,	சம
தளத்தில்	எதிேர	நின் 	சண்ைட	ெசய்வத	சரியல்ல	என் ம்,	 ஸ்லிம்	பைடைய
ஒ 	பா காப்பான	இடத்தில்	ேசகரித் 	ைவத் ,	அைதச்	 ற்றி ம்	அகழ்
ேதாண் க்	ெகாள்ள	ேவண் ம்	என் ம்	ஸல்மான்	பார்லி	அவர்கள்	ஆேலாசைன
றினார்கள்,	அைத	அைனவ ம்	ஏற்றனர்.

அகழ்	ேதாண் வதற் 	ஏற்பாடாயிற் .

மதீனா	நகைரச்	 ற்றி	 ன் 	 றங்களில்	கட்டடங்க ம்,	சி 	 ன் க ம்,
ேதாட்டங்க ம்	அைமந்தி ந்தன.	அம் ன் 	பக்கங்க க் ம்	அைவ



பா காப்பாக	இ ந்தன.	எனேவ	திறந்தி ந்த	ஒ 	ப தியில்	அகழ்கள்
ேதாண் வதற் ப்	ெப மானார்	அவர்கள்	 வாயிரம்	ேதாழர்க டன்
ெசன்றார்கள்.	அகழின்	அளைவப்	ெப மானார்	அைடயாளம்	ேபாட் க்
ெகா த்தார்கள்.	 ப்பத 	ச ர ம்,	பதிைனந் 	அ 	ஆழ மான	அள ள்ள
அகைழப்	பத் ப்	ேபர்	ேசர்ந் ,	ேதாண்ட	ேவண் ம்	எனக்	கட்டைளயிட்டார்கள்.
மற்றவர்க க் க்	கட்டைளயிட்டேதா 	நிற்கவில்ைல.	மற்றவர்களால்	ேதாண்
எ க்கப்ப ம்	மண்ைண	ெப மானார்

அவர்கள்	அள்ளி	அப் றப்ப த்திக்	ெகாண் ம்,	சில	சமயங்களில்	அவர்கேள
ேதாண் க்	ெகாண் ம்	இ ந்தார்கள்.

கைளப் த்	ேதான்றாமல்	இ ப்பதற்காக,	அகழ்	ெவட் ம்	ேதாழர்கள்	அரபிக்
கவிைதைய	மி ந்த	உற்சாகத்ேதா 	பா க்	ெகாண் ந்தார்கள்.	அந்தக்
கவிைதயின்	ெபா ள்:

“ஆண்டவேன!	உன்	க ைண	எங்கள்	மீ 	இல்லாதி ந்தால்,	நாங்கள்	ேநரான
வழிைய	அைடந்தி க்க	மாட்ேடாம்	த மங்கள்	ெசய்தி க்க	மாட்ேடாம்;	உன்ைன
வணங்கியி க்க	மாட்ேடாம்,

“ஆண்டவேன!	எங்க க் 	நலத்ைத	அ ள்வாயாக!	பைகவர்கள்	எங்க க்
எதிராக	வந்தால்,	எங்க ைடய	கால்கள்	நிைலயாக	நிற் மா 	க ைண
ரிவாயாக.	பைகவர்கள்	எங்கைளத்	 ன் த்தி,	இைட கள்	ெசய் ,	எங்கைள
இஸ்லாத்ைத	விட் 	வி மா 	ெசய் 	விடலாம்	என் 	நிைனக்கிறார்கள்.	ஆனால்,
“நாங்கள்	அைத	ம த் 	நிற்கிேறாம்,	நாங்கள்	அைத	ம த் 	நிற்கிேறாம்,”
“நாங்கள்	அைத	ம த் 	நிற்கிேறாம்”	என்ற	இ திச்	ெசாற்கைள	தி ம்பத்	தி ம்ப
ெசால்லிக்	ெகாண்ேட	இ ப்பார்கள்.

அவர்கள்	எல்ேலா ம்	அவ்வா 	பா க்	ெகாண் க் ம்ேபா ,	ெப மானார்
அவர்கள்,	“ஆண்டவேன!	ம ைமயில்	 கமாயி ப்பேத	உண்ைமயான	 கம்.
ஆைகயால்,	அன்சாரிக க் ம்,	 ஹாஜரீன்க க் ம்	க ைண	காட்
ஆதரிப்பாயாக!”	என் 	ேவண் க்	ெகாள்வார்கள்.
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		ெப மானார்	அவர்கள்	கட்டைளயி வார்களானால்,	அவர்கள்	உத்தரைவச்
சிரேமற்	ெகாண் 	நிைறேவற் வதற் 	எத்தைனேயா	ேபர்	ஆவ டன்	காத் க்
ெகாண் க்கிறார்கள்.

ஆனால்,	நாயகம்	அவர்கேளா	மற்றவர்கைளப்ேபாலேவ	க னமான	ேவைலகைள ம்
ெசய்தார்கள்.	தங்கைளப்	பின்பற் பவர்க க் ம்	அவ்வாேற	உைழத் ப்
பா படேவண் ம்	என்பைதக்	காட் வதற்ேக	அவ்வா 	ெசய்தார்கள்.

அவர்கள்	அரசர்க க்ெகல்லாம்	ேமலான	அரசராக	இ ந்த 	ேபாலேவ,	உைழத்
ேவைல	ெசய்வதி ம்	சிறப்பான	திறைம	வாய்ந்தவர்களாக	இ ந்தார்கள்.
அவர்க ைடய	வாழ்க்ைகயில்	அ ம்	சிறப் மிக்க	ஒ 	ப தியாக	இ ந்த .

ேதாழர்கள்	அகழ்	ெவட் க்ெகாண் க் ம்ேபா 	க னமான	பாைற	ஒன்
க்கிட்ட .	ஒவ்ெவா வராக	அைத	ெவட் ப்	பார்த்தார்கள்.	ஆனால்,	அைத

உைடக்க	இயலவில்ைல.	அதனால்	மனம்	தளர்ந்த	ேதாழர்கள்	அந்தப்	பாைறைய
விட் விட் ,	ேவ 	பக்கமாக	ெவட்டலாம்	என்ற	எண்ணத்தில்,	ெப மானார்
அவர்களிடம்	உத்தர 	ேகட்டார்கள்.	ெப மானார்	மற்றவர்களிடமி ந்
ந்தாலிைய	வாங்கி,	அக க் ள்	இறங்கி	நின் 	அந்தப்	பாைறயின்	மீ 	ஓங்கி

அ த்தார்கள்.	உடேன	அ 	பிளந்த .	அப்ேபா 	ஓர்	ஒளி	வீசிய !	அைதக்	கண் ,
நாயகம்	அவர்கள்	“அல்லாஹூ	அக்பர்”	என் 	ெசான்ன ம்,	அங்கி ந்த
ேதாழர்கள்	அைனவ ம்	“அல்லாஹ்	அக்பர்”	என	உரக்க	 ழங்கினார்கள்.

ெப மானார்	அவர்கள்	“எனக் 	ஷாம்	ேதசத்தின்	திற ேகால்கள்
ெகா க்கப்பட்டன”	என் 	 றிவிட்ட,	இரண்டாவ 	 ைற ம்	பாைற	அதிகமாகப்
பிள 	பட்ட .	 ன்ேபாலேவ	அதிலி ந் 	ஒளி	வீசிய .	ெப மானார்	அவர்கள்,
“அல்லாஹூ	அக்பர்”	எனக் ப்	பாரசீக	நாட் ன்	திற ேகால்கள்	ெகா க்கப்பட்டன”
என் 	 றினார்கள்.	 ன்றாவ 	 ைற	உைடக்க ம்	பாைற	பிள ண் ,
ன்ேபாலேவ	ஒளி	வீசிய .	ெப மானார்	அவர்கள்,	எனக் 	ஏமன்	நாட் ன்

திற ேகால்கள்	ெகா க்கப்பட்டன”	என் 	ெசான்னார்கள்.

பின்னர்	ெப மானார்	அவர்கள்	கண்ட	காட்சிைய	விளக்கிக்	 றினார்கள்:

“ தலாவதாக,	ேராம ரிச்	சக்கரவர்த்தியான	ெகய்ஸ ைடய	ஷாம்
மாகாணத்தி ள்ள	அரண்மைன ம்,	இரண்டாவதாக,	மதாயின்	என் ம்
நகரத்தி ள்ள	பார்ஸி	ேதசத் ச்	சக்கரவர்த்தியான	கிஸ்ராவின்	அரண்மைன ம்,
ன்றாவதாக,	ஏமன்	நாட் த்	தைலநகரான	லன்	ஆபட்டணத்தின்	அரண்மைன ம்



காட்டப்பட்ட	தாக ம்,	அேத	சமயம்	ஜிப்ரீல்	என் ம்	ேதவ தர்	வந் 	அவர்கைளப்

பின்பற்றி	அந்தத்	ேதசங்கைள	ெஜயிப்பார்கள்	என் 	அறிவித்ததா ம்”
ெசான்னார்கள்.

ஆனால்	இம்	 ன்னறிவிப் 	ெவளியான	சந்தர்ப்பம்	 ஸ்லிம்க க் 	மிக ம்
ெந க்க யானதாயி ந்த 	 றிப்பிடத்	தக்கதா ம்.
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		சண்ைடக் த்	தயாரான	 ஸ்லிம்கேளா	 வாயிரம்	ேபர்.	மிக ம்	 ைறவான
எண்ணிக்ைக.

அவர்கைள	அழித் 	விடேவண் ம்	என்ற	உ தியான	தீர்மானத் டன்	இ பத்
நான்காயிரம்	ேபர்	அடங்கிய	பைடயான 	 ம் ரமான	 யற்சிேயா 	மதீனா க்
மிக	அ கில்	வந் விட்ட .

இத்தைகய	இக்கட்டான	நிைலயில்தான்	ஷாம்,	ஈரான்,	ஏமன்	ஆகிய
மாகாணங்களின்	ஆட்சி	 ஸ்லிம்களின்	வசமா ம்	என் 	அறிவிக்கப்பட்ட .

அகழ்	ெவட் 	 ந்த ;	ஸ்லஅஎன் ம்	 ன்ைற	பைடக க் ப்	பின் றமாக
ைவத் 	ெப மானார்	அவர்கள்	அணிவ த்தார்கள்.	ெபண்கைளப்	பா காப்பான
ேகாட்ைடக க் 	அ ப்பிைவத்தார்கள்.

			***

	

		ப ைறலா	 ட்டத்தார்	 ஸ்லிம்கேளா 	நட் டன்	இ ப்பதாக ம்,	அவர்கைளப்
பைகவர்கள்	தாக்கினால்	உதவி	 ரிவதாக ம்,	 ன்னர்	ஓர்	உடன்ப க்ைக	ெசய்
ெகாண் ந்தார்கள்.	அவ் டன்ப க்ைகப்ப 	அவர்கள்	இப்ெபா 	நடந்
ெகாள்வார்கள்	என	நம்ப	 யாமல்	இ ந்த .	அவர்கள்	மதீனாவின்
ெதன்கிழக் ப்	ப தியில்	வாழ்ந் 	வந்தார்கள்.	அவர்களிடம்	பல	ேகாட்ைடகள்
இ ந்ததால்	 ஸ்லிம்க க் 	அவர்கைளப்	பற்றிய	பயம்	இ ந்த .	அப்ப தியில்
பா காப் க்காக	இ 	ேபர்	ெகாண்ட	பைட	ஒன்ைற	அ ப்பி	ைவத்தனர்.

ஸ்லிம்க க் 	ஒத் ைழப் 	அளிக்காமல்	இ ந்த	ப ைறலா	 ட்டத்தாைர,
அவர்க க் 	விேராதமாகச்	சண்ைட	ெசய் மா 	 ண் வதற் 	ப நலிர்
ட்டத்தார்	 யன்றார்கள்.

ப நலிர்	 ட்டத்	தைலவரான	ஹூையய்	இப் 	அக்தப்,	ப 	 ைறலா	 ட்டத்
தைலவர்	கஅபிடம்	ெசன் ,	தங்கேளா 	ேசர்ந் 	ெகாள் ம்ப
ேவண் க்ெகாண்டார்.

அவ்வா 	ெசய்ய	இயலா 	என	கஅப்	 தலில்	 றினார்.	ப நலர்	 ட்டத்



தைலவர்	அேதா 	விடவில்ைல.	“தாம்	ஏராளமான	பைடக டன்
வந்தி ப்பதாக ம்,	 ைறஷிக ம்,	அேரபிய	ேதசத்தார்	அைனவ ேம	ஒன்
திரண் 	வந்தி ப்பதாக ம்,	எல்ேலா ம்,	 ஹம்மதின்	இரத்தத்தில்	தாகம்
உைடயவர்களாக	இ ப்பதா ம்	இஸ்லாத் க் 	 	காலம்	வந் விட்டதாக ம்
றி,	இத்தைகய	அரிய	சந்தர்ப்பத்ைத	ந வவிடக் டா ”	என் ம்,	ேம ம்

பலவா 	எ த் ச்	ெசான்னார்.

அைதக்	ேகட்ட	கஅப்,	“நான்	 ஹம்ம டன்	உடன்ப க்ைக	ெசய்தி க்கிேறன்.
வாக் க்	ெகா ப்பதில்	எப்ேபா ம்	அவர்	உண்ைமயாக	நடப்பவர்	என் 	எனக்
நன்றாகத்	ெதரி ம்,	அப்ப யி க் ம்ேபா ,	இப்ேபா 	நான்	உடன்ப க்ைகைய
மீ வ 	நல்லதல்ல”	என் 	ெசான்னார்.

ஆனால்	ப நலீர்	வட்டத்தைலவர்	பலவாறான	தந்திரங்கைளச்	ெசய் ,	அவைர
இணங் மா 	ெசய் 	விட்டார்.

அதன்	விைளவாக,	ப 	 ைறலா	 ட்டத்தார்	 ஸ்லிம்க க் 	விேராதமாக
ைறஷிக டன்	ேசர்ந் 	ெகாண்டனர்.

உடன்ப க்ைகக் 	விேராதமாக	ப 	 ைறலா	 ட்டத்தினர்	நடந் ெகாண்ட	ெசய்தி
ெப மானார்	அவர்க க் த்	ெதரிய	வந்த .	அ 	உண்ைம	தானா	என	அறிந்
வ மா 	இரண் 	அன்ஸாரிகைள	அ ப்பினார்கள்.	அவர்கள்	இ வ ம்,
ஸ்லிம்கள்	ஆவதற் 	 ன்னர்	 தர்க டன்	ெந ங்கிய	நட் க்

ெகாண் ந்தவர்கள்.

அவ்வி வ ம்	ப 	 ைறலா	 ட்டத்தாரிடம்	ெசன் .	உடன்ப க்ைகைய	நிைன
ப த்தினார்கள்.

அதற் 	அவர்கள்,	“ ஹம்ம 	யார்	என்பேத	எங்க க் த்	ெதரியா .
உடன்ப க்ைக	இன்ன 	என்ப ம்,	எங்க க் த்	ெதரியா ”	என்
றிவிட்டார்கள்.

ேம ம்,	அக் ட்டத்தார்	பைடகைளத்	திரட் க்	ெகாண் 	சண்ைடக் த்	தயாராக
இ ந்தைதக்	கண் ,	அவர்கைளக்	கண் த்தார்கள்.

அவர்கள்	இ வ ம்	தி ம்பி	வந் ,	ெப மானாரிடம்	மட் ம்	விவரத்ைதத்
ெதரிவித்தார்கள்.



இந்தச்	ெசய்தி	பைடயி ள்ளவர்க க் த்	ெதரிந்தால்,	மனம்	தளர்ந்
விடக் ம்	என் 	க தி	ெப மானார்	அவர்கள்	எவரிட ம்	 றவில்ைல.
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		தங்க ைடய	பைடகைள	 ன் 	பிரி களாகப்	பிரித் 	 ைறஷிகள்	மதீனா
நகரத்தின்	 ன் 	 றங்கைளத்	தாக்கினார்கள்.

ஆரம்பத்தில்,	 ஸ்லிம்	பைடயில்	 னாபிக் க ம்	ேசர்ந்தி ந்தார்கள்.
அப்ெபா 	 ளிர்காலமாயி ந்த .	உண ம்	ேபாதிய	அள 	கிைடக்கவில்ைல.
தவிர	இரவில்	கண்	விழித்தி க்க	ேவண் யதி ந்த .	ேம ம்	பைகவர்களின்
பைடேயா	எண்ணிக்ைகயில்	பன்மடங் 	அதிகமாயி ப்பைத ம்	கண்
னாபிக் கள்	தப்பித் ச்	ெசல்ல	வழி	பார்த்தார்கள்.	தங்க ைடய	வீ கள்

பா காப்பற் 	இ க்கின்றன	என் ம்	“அவற்ைறப்	பா காக்க	தாங்கள்	ேபாக
ேவண் ய 	அவசியம்”	என் ம்	காரணம்	 றி,	பின்வாங்கிச்	ெசல்லத்
ெதாடங்கினார்கள்.

ஆனால்,	பைகவர்களின்	மி ந்த	பைடபலத்ைதக்	கண் ,	உண்ைமயான
ஸ்லிம்க க் 	ஊக்கம்	அதிகரித்த .

ற் ைக	க ைமயாக	இ ந்த .	அப்ேபா 	சில	ேவைளகளில்	நபி	ெப மானா ம்
ேதாழர்க ம்	ெதாடர்ந் 	 ன் 	ேவைள ம்	பட் னிக்	கிடக்க	ேநரிட்ட .

ஒ நாள்,	ேதாழர்களில்	சிலர்	பசியினால்	வா 	வ ந்திப்	ெப மானார்	அவர்களிடம்
வந் 	தங்கள்	வயிற்ைறத்	திறந் 	காட் னார்கள்.	ஒவ்ெவா வ ைடய	வயிற்றி ம்
ஒ 	கல்	ைவத் க்	கட்டப்பட் ந்த .

அப்ேபா 	ெப மானார்	அவர்கள்	தங்கள்	வயிற்ைறக்	காட் னார்கள்.	அதில்	 ன்
கற்கள்	ைவத் க்	கட்டப்பட் ந்தன.

அரபி	ேதசத்தில்,	பசி	ேவைளயில்	 க் 	வைளயாமல்	இ ப்பதற்காக,	மக்கள்
வயிற்றில்	கல்ைல	ைவத் க்	கட் க்	ெகாள்வ 	அக்காலத்தில்	வழக்கமாயி ந்த .
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		 ற் ைக	நா க் 	நாள்	க ைமயாகிக்	ெகாண் ந்த .

எதிரிகள்	அகைழத்	தாண்ட	 யாமல்,	கற்கைள ம்	அம் கைள ம்	எறிந்
ெகாண் ந்தனர்.

ெப மானார்	அவர்கள்	 ஸ்லிம்	பைடைய	பல	ப திகளி ம்	பிரித்
ைவத்தி ந்தார்கள்.

ற் ைக	நீ த் க்ெகாண் 	ேபாவதால்,	அன்ஸாரிகள்	ைதரியம்
இழந் விடக் டா 	என் 	நிைனத் 	ெப மானார்	அவர்கள்,	எதிரிகளில்	ஒ
பிரிவினரான	கத்பான்	 ட்டத்தாைர	தாங்கள்	வசப்ப த்திக்	ெகாள்ளலாமா	என்
ேயாசித்தார்கள்.

அதாவ 	மதீனாவின்	விைள	ெபா ள்களில்	 ன்றில்	ஒ 	பாகத்ைத,	ஒவ்ெவா
வ ட ம்	கத்பான்	 ட்டத்தா க் க்	ெகா த் வி வ 	என் ம்,	அதற் ப்
பதிலாக	அவர்கள்	சண்ைடயிலி ந் 	விலகிக்	ெகாள்ள	ேவண் ம்	என்ற
நிபந்தைனேயா 	ஓர்	உடன்ப க்ைக	அவர்கேளா 	ெசய் 	ெகாள்ளலாமா	என்
எண்ணினார்கள்.

அைதப்பற்றி	அன்ஸாரிகளின்	தைலவர்களான	ஸஃ ப் 	உபாதா,	ஸஃ ப் ஆத்
ஆகிய	இ வரிட ம்	ெப மானார்	அவர்கள்	கலந் 	ஆேலாசித்தார்கள்.

அதற் 	அவர்கள்	இ வ ம்,	“இவ்வா 	ெசய் மா 	ஆண்டவன்	தங்க க் க்
கட்டைள	பிறப்பித்தி க்கிறானா?	அல்ல 	தங்க ைடய	ெசாந்தக்	க த்தா?
ஆண்டவ ைடய	கட்டைள	இவ்வா 	இ க் மானால்,	அைத	நாங்கள்
ம த் க் ற	இயலா .	தங்க ைடய	ெசாந்தக்	க த்தாக	இ க் மானால்,
எங்க ைடய	ேகாரிக்ைகைய ம்	ேகட் க்	ெகாள் மா 	ேவண் க்
ெகாள்கிேறாம்.	என் 	 றினார்.

ெப மானார்,	“அ 	தங்க ைடய	ெசாந்தக்	க த்ேத”	என் 	ெசான்னார்கள்.

அவர்கள்	இ வ ம்,	“நாங்கள்	ஆண்டவ க் 	இைணயாக	விக்கிரகங்கைள
வணங்கிக்ெகாண் ,	ஆண்டவைனப்	பற்றிய	அறி ம்,	ஆண்டவ க் ச்	ெசய்ய
ேவண் ய	வணக்க	 ைறக ம்	ெகாஞ்ச ம்	அறியாமல்	காலம்
கழித் க்ெகாண் ந்த	அந்தக்	காலத்தில்,	மதீனாவிலி ந் 	ஒ 	ேபரீச்சம்



பழத்ைதக்	 ட	விைலயில்லாமல்	ெகாண் 	ேபாவதற் க்	கத்பான்
ட்டத்தா க் த்	 ணி 	இல்லாமல்	இ ந்த .	அப்ப யி க் ம்ேபா ,	தங்கள்
லமாக	ஆண்டவன்	எங்க க் 	ேநர்	வழிையக்	காட் ,	எங்கைளப்

ெப ைமப்ப த்தியி க் ம்	இந்தக்	காலத்தில்,	நாங்கள்	மதீனாவின்	மக லில்
ன்றில்	ஒ 	பாகத்ைதக்	ெகா க்கலாமா?	அவர்க க் 	ெகா ப்பதற்

இப்ெபா 	எங்களிடம்	வாைளத்	தவிர	ேவ 	ஒன் ம்	இல்ைல”	என்
ெதரிவித்தார்கள்.

இைதக்	ேகட்ட ம்	அன்ஸாரிக ம்	உ தி டேன	இ க்கிறார்கள்	என்பைதப்
ெப மானார்	அறிந் 	தி ப்தி	அைடந்தார்கள்.
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		 ைறஷிகளின்	பிரபலமான	தளபதிகளான	அ ஸூப்யான்,	காலித்	இப் 	வலித்,
அம் ப் ல்ஆஸ்,	ஸிரரர்	இப் ல்	கத்தாப்,	ஸூசிைபரா	ஆகிய	ஐவ ம்,	ஒவ்ெவா
நா ம்	ஒவ்ெவா வர்	தைலைம	ஏற் ப்	ேபார்	 ரிந்தார்கள்.

அவர்களால்	அகைழக்	கடக்க	இயலவில்ைல.	பைடகைள	எல்லாம்	ஒேர	பக்கமாகத்
திரட் ,	அகழில்	அகலக்	 ைறவான	ப திையத்	தாக்கி,	அைதக்	கடந் ,
ஸ்லிம்க டன்	சண்ைட	ெசய்வ 	எனத்	தீர்மானித்தார்கள்.

அரபி	ேதசத்தில்	பிரபல	ேபார்	வீரர்களான	ெநளபல்,	ஹ-ைபரா,	அம் ,	லிரார்	ஆகிய
நால்வ ம்	 திைரகளின்	மீ 	இ ந் 	அகைழத்	தாண் 	விட்டனர்.	அவர்களில்
அம் 	இப் 	அப் த்	மிக ம்	பிரபலமானவர்.	அவைர	அரபி	ேதசத்தார்	ஆயிரம்
திைர	வீரர்க க் 	சமானமாகக்	க தியி ந்தார்கள்.

ன்னர்,	பத்ர்ச்	சண்ைடயில்	காயம்	அைடந் 	மக்கா க் 	தி ம்பிப்	ேபா ம்ேபா
' ஸ்லிம்கைளப்	பழிவாங் ம்	வைர,	தன்	தைலயில்	எண்ெணய்	தட வதில்ைல'
எனச்	சபதம்	ெசய்தி ந்தார்.	அவ க் 	வய 	அப்ேபா 	ெதாண்
அத்தைகயவர்	எல்ேலார்க் ம்	 ன்ேன	ெசன் ,	“என் டன்	சண்ைட	ெசய்வதற்
யாராவ 	 ன்	வ வார்களா?	என் 	 றினார்.

“நான்	வ கிேறன்”	என்றார்கள்	அலீ.

ஆனால்,	அவர்கள்	ேபாவைதப்	ெப மானார்	த த் 	விட்டார்கள்.

ன்ேபாலேவ	அம் 	இரண்டாவ 	 ைற ம்	 வினார்.

அலீ	அவர்கைளத்	தவிர	ேவ 	எவ ம்	பதில்	அளிக்கவில்ைல.

ன்றாவ 	 ைற ம்	அம் 	 வினார்.

அப்ேபா 	ெப மானார்	அவர்கள்	அலீ	அவர்க க் 	விைட	ெகா த் ,	தங்கள்
ைகயிலி ந்த	வாைள ம்	ெகா த் 	தைலப்பாைக ம்	கட் 	விட்டார்கள்.

உலகில்	எவேர ம்	 ன் 	ேகாரிக்ைககைளத்	தம்மிடம்	ேவண் க்	ெகாண்டால்,
அவற்றில்	ஒன்ைறேய ம்	நிைறேவற்றி	ைவப்பதாக	அம் 	 ன்னர்	ஒ ைற
வாக்களித்தி ந்தார்.	அந்த	வாக் தி	பற்றி	அம் க் ம்	அலி	அவர்க க் ம்



உைரயாடல்	நிகழ்ந்த .

“நீர்	இஸ்லாத்ைதத்	த மா ,	உம்ைமக்	ேகட் க்	ெகாள்கிேறன்”	என்றார்	அலீ
அவர்கள்.

“அ 	இயலாத	காரியம்”	என	பதில்	அளித்தார்	அம் .

“சண்ைடயிலி ந் 	தி ம்பிப்	ேபாய்வி ம்”	என்றார்	ஆலீ	அவர்கள்.

“ ைறஷிப்	ெபண்களிடமி ந் 	ஏளனச்	ெசாற்கைளத்	ேகட்க யா ”	என்
பதில்	 றினார்	அம் .

“என் டன்	சண்ைட	ெசய்ய	வா ம்”	என்றார்	அலி	அவர்கள்.

அைதக்	ேகட்ட ம்	அம் 	சிரித் க்	ெகாண்ேட,	“இந்த	வானத்தின்	கீழ்,
இத்தைகய	ேகாரிக்ைகைய	என்னிடம்	எவேர ம்	வி ப்பார்கள்	என் 	நான்
எண்னேவ	இல்ைல”	என்றார்.

ஹல்ரத்	அலிக் க்	 திைர	கிைடயாததால்,	தாம்	மட் ம்	 திைரயின்	மீ 	இ ந்
ெகாண் 	அவர்க டன்	சண்ைடயி வ 	தம்	ெகளரவத் க் 	இ க் 	என்
எண்ணி	 திைரைய	விட் க்	கீேழ	இறங்கி,	வாளினால்	 தலாவ 	 திைரயின்
காைல	ெவட் னார்	அம் .

அதன்பின்,	அவர்க ைடய	ெபயர்	என்ன	ெவன் 	ேகட்டார்.

அலீ	அவர்கள்,	தங்கள்	ெபயைரக்	 றினார்கள்.	“உம் டன்	சண்ைட	ெசய்ய
எனக் 	வி ப்பம்	இல்ைல”	என்றார்	அம் .

“நான்	உம்ேமா 	சண்ைட	ெசய்ய	வி ம் கிேறன்”	என்றார்கள்	அலீ.

அைதக்	ேகட்ட ம்	அம் க் க்	ேகாபம்	தாளவில்ைல.	வாைள	உ வி
அவர்க க் 	ேநராக	வீசினார்.

தங்க ைடய	ேகடயத்தினால்	அலீ	அவர்கள்	அைதத்	த த்தார்கள்.	ஆனால்,
அவ்வாள்	ேகடயத்ைத ம்	உைடத் க்ெகாண் 	அவர்கள்	ெநற்றியில்	பட்ட .
அதனால்	சி காயம்	உண்டாயிற் .	அந்தத்	தாக் தைல	அ த் ,	தங்கள்	வாைள
அம் 	மீ 	வீசேவ,	அ 	அவ ைடய	உடலில்	கீேழ	இறங்கிவிட்ட .	உடேன	அலீ



அவர்கள்	“அல்லாஹூ	அக்பர்”	என	 ழங்கினார்கள்.	அம் 	தி ெரன்
சாய்ந் விட்டார்.

அைதக்	கண்ட ம்	 ைறஷி	வீரர்கள்	எல்ேலா ம்	அலி	அவர்கைளச்	 ழ்ந்
தாக்கினார்கள்.	ஆனால்,	ஒ வர்	பின்	ஒ வராக,	அலியின்	வா க் 	அவர்கள்
இைரயானார்கள்.

அதன்	பின்னர்,	 ைறஷிகள்	 ஸ்லிம்கள்	இ க் ம்	இடத்ைதந்	ேநாக்கிக்
கற்கைள ம்	அம் கைள ம்	விடாமல்	எறிந் 	ெகாண் ந்தார்கள்.
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		அகழ்ச்	சண்ைடயின்	காரணமாக	ெபண்கள்	பா காப் ள்ள	ேகாட்ைடக்
அ ப்பி	ைவக்கப்பட் ந்தனர்.

அந்தக்	ேகாட்ைட	ப ைறலா	 ட்டத்தார்	வா ம்	இடத் க் 	அ கில்
இ ந்த .

ஸ்லிம்	வீரர்கள்	எல்ேலா ம்	ெப மானார்	அவர்க டன்	அகழிலி ந் 	சண்ைட
ெசய் 	ெகாண் ப்பதால்,	ெபண்கள்	இ க் ம்	ேகாட்ைட	பா காப்பற்
இ க் ம்	என் 	எண்ணி,	 தர்கள்	அைதத்	தாக்கத்	தீர்மானித்தார்கள்.

தலில்	நிைலைமைய	அறிந் 	வ மா 	ஒ 	 தைர	அ ப்பினார்கள்.	அந்த	 தர்
ேகாட்ைடயின்	வாசல்	வைர	ேபாய்க்	ேகாட்ைடைய	எவ்வழியாகத்	தாக்கலாம்	என்
கவனித் க்	ெகாண் ந்தார்.	அந்த	 தர்	வ வைத	ெப மானார்	அவர்களின்
மாமியார்	ஸ்பிய்யா	நாச்சியார்	பார்த் 	விட்டார்கள்.	உடேன	ேகாட்ைடயின்
காவலராயி ந்த	கவிஞர்	ஹஸ்ஸாைனக்	 ப்பிட் ,	அந்த	 தைர	ெவட் வி மா
றினார்கள்.

ஹஸ்ஸான்	ஒ 	ேநாயாளி.	ேம ம்	அவ ைடய	இ தயம்	பலவீனம்
அைடந்தி ந்த .	அதனால்,	சண்ைட	நடந் 	ெகாண் ப்பைதக் ட	அவர்
காணச்	சகிக்க	மாட்டார்.	இந்தக்	காரணத்ைத	ஸ்பிய்யா	நாச்சியாரிடம்	ெசால்லி,
“இவ்ேவைலக் 	நான்	த தி ைடயவனாக	இ ந்தால்	ேபார்	 ைனக் ப்
ேபாயி க்கமாட்ேடனா?”	என்றார்.

உடேன	ஸ்பிய்யா,	 டாரத்தின்	கம் 	ஒன்ைற	எ த் க்ெகாண் 	ேகாட்ைடைய
விட் 	ெவளிேய	வந் ,	அந்த	 த ைடய	தைலைய	ேநாக்கி	ஓங்கி	அ த்தார்கள்.
அந்த	அ யினால்	மண்ைட	உைடந் 	கீேழ	வி ந்தார்	அந்த	 தர்.

அதன்பின்,	ஸ்பிய்யா	ேகாட்ைடக் ள்	ெசன் 	மாண்ட	 த ைடய	ஆ தங்கைள
எ த் 	வ மா 	ஹஸ்ஸானிடம்	 றினார்கள்.	அவேரா	தமக் 	ஆ தம்	அவசியம்
இல்ைல	என் 	 றி	விட்டார்.	-

பின்னர்	எதிரிக க் 	அச்சம்	உண்டாவதற்காக,	அந்த	 த ைடய	தைலைய
ெவட் ,	ேகாட்ைடக் 	ெவளிேய	எறிந் 	வி ம்ப 	ஸ்பிய்யா	ெசான்னார்கள்.

அ ம்	ஹஸ்லானால்	இயலா 	ேபாயிற் .	பிற 	ஸ்பிய்யாேவ	அந்த	ேவைலைய ம்



ெசய்தார்கள்.

இந்த	நிகழ்ச்சிையக்	கண்டார்கள்	 தர்கள்:	ேகாட்ைடக் ள் ம்	பைடகள்
இ ப் தர்க	எண்ணி,	அைதக்	தாக்காமல்	விட் 	விட்டார்கள்.
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		 ற் ைக	ெதாடங்கி	பல	நாட்கள்	ஆகிவிட்டன.	ஆனால்	 ைறஷிகள்	எந்தப்
பயைன ம்	காணவில்ைல.	அதனால்	 ைறஷி தர்களிைடேய	மனத்தளர்ச்சி
உண்டாகிய .	அவர்க க் 	வர	வர	நம்பிக்ைக	 ைறந் 	ெகாண்ேட	வந்த .

தவிர,	இ பத் 	நான்காயிரம்	வீரர்க க் 	உண 	தயாரித் 	அளிப்ப 	மிக ம்
சிரமமாக ம்	இ ந்த .	இத்தைகய	சந்தர்ப்பத்தில்	காலநிைலயால்	பலமான	 யல்
கிளம்பிய .	அதனால்	எதிரிகளின்	 டாரங்கள்	சிைதந் 	ேபாயின.	அ ப்பின்
மீதி ந்த	சைமயல்	பாத்திரங்கள்	எல்லாம்	உ ண் 	 ரண் 	கீேழ	வி ந்தன.
இதனா ம்	எதிரிகள்	ைதரியத்ைத	இழந்தனர்.

மற்ெறா 	நிகழ்ச்சி:	 ைறஷிக டன்	ேசர்ந் 	சண்ைடக் 	வந்தி ந்த	கத்பான்
ட்டத்தாரில்	பிரபலமானவ ம்	மதிப் மிக்கவ மான	நயீ ப் 	மஸ் 	என்பவர்

ெப மானார்	அவர்களிடம்	வந் ,	“ஆண்டவ ைடய	 தேர,	நான்	மனப் ர்வமாய்
ஸ்லிம்	ஆகிவிட்ேடன்.	ஆனால்,	இவ்விஷயம்	இ வைர	என் ைடய
ட்டத்தா க் த்	ெதரியா .	தாங்கள்	என்ன	கட்டைளயிட்டா ம்	அைத	நான்

நிைறேவற்றத்	தயாராக	இ க்கின்ேறன்”	என்றார்.

ெப மானார்	அவர்கள்,	“எதிரிக க் ள்	பிரிவிைன	உண்டாக் வைதத்	தவிர,	ஒ
மனிதனால்	ேவ 	என்ன	ெசய்ய	 ம்?”	என் 	ெசான்னார்கள்.
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		கத்பான்	 ட்டத்தா ம்,	ப 	 ைறலா	 ட்டத்தா ம்	ெவ காலமாக	நட் றேவா
இ ந் 	வந்தார்கள்.

கத்பான்	 ட்டத்தாரின்	தைலவர்	நயீம்,	 ைறலா	 ட்டத்தாரிடம்	ெசன்
தைலவர்கைள	எல்லாம்	அைழத் ,

“நான்	உங்களிடம்	ஒ 	 க்கியமான	விஷயத்ைதப்	பற்றிக்	ேகட்கப்	ேபர்கிேறன்.
இப்ெபா ,	நீங்கள்	என்ன	ெசய் 	ெகாண் க்கிறீர்கள்	என்பைதப்பற்றி
சிறிதளவாவ 	ேயாசித்தீர்களா?	நான்	உங்க ைடய	பைழய	நண்பன்:
உங்க ைடய	நலத்ைத	வி ம் கிறவன்,	நான்	ெசால்ல	வந்தைத
ெவளிப்பைடயாகக்	 றி	வி கிேறன்.	உங்க ைடய	நிைலைம	ேவ
ைறஷிக ைடய	நிைலைம	ேவ 	 ைறஷிகள்	மதீனாவில்	நிைலயாக

இ க்கக் யவர்கள்	அல்லர்.	அவர்க க் 	மதீனாவில்	பிள்ைளகேளா,
ெசாத் க்கேளா	எ ேம	இல்ைல,	சில	நாட்கள்	இங்ேக	இ ந் விட் ப்	பிற
தி ம்பிப்ேபாய்	வி வார்கள்.	 ற் ைகைய	நி த்தி,	 ைறஷிகள்	மக்கா க் த்
தி ம்பிப்	ேபாய்விட்டால்,	பிற 	நீங்கள்	தனியாக	 ஸ்லிம்கைள	எதிர்த் 	நிற்க
இய மா?	நீங்க ம்	 ஸ்லிம்க ம்	ஒேர	ப தியில்	இ ப்பவர்கள்.
அப்ப யி க் ம்ேபா ,	நீங்கள்	எதற்காக	 ஸ்லிம்க டன்	விேராதத்ைத
உண்டாக்கிக்	ெகாள்ள	ேவண் ,	உங்க ைடய	நன்ைமையக்	க தி	நான்	ெசால் ம்
ேயாசைனைய,	ேக ங்கள்.	சண்ைட	ெசய்ேத	தீர	ேவண் ம்	என்ற	எண்ணம்
உங்க க் 	இ ந்தால்,	 ைறஷித்	தைலவர்கள்	சிலைர	உங்களிடம்	பிைணயாக
ைவக் மா 	ேக ங்கள்.	சண்ைடையக்	கைடசி	வைர	நடத்தாவி ல்,	அந்தத்
தைலவர்கைள	விட	 யா 	என் 	ெசால்லி	வி ங்கள்.	அவ்வா 	அவர்கள்
ெசய்தால்,	உங்கைளக்	ைகவிட் 	அவர்கள்	ஒடமாட்டார்கள்”	என் 	 றினார்கள்.

ேமேல	கண்டவா 	நயீம்	 றிய	ெசாற்கள்,	 தர்க ைடய	உள்ளத்தில்	நன்
பதிந்தன.	அவ ைடய	ேயாசைனப்ப ேய	நடத்த	ேவண் ம்	என	அவர்கள்
தீர்மானித்தார்கள்.
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		 ைறஷிகள்	இ க் ம்	இடத் க் 	கத்பான்	 ட்டத்தாரின்	தைலவர்	நயீம்
ெசன் 	அ ஸ்’ப்யான்	 தலான	தைலவர்கைள	எல்லாம்	அைழத் :

“ேநற் 	இர 	எனக் 	இரகசியமான	ெசய்தி	ஒன் 	கிைடத்த .	நான்
உங்க ைடய	பைழய	நண்பன்,	உங்க ைடய	நன்ைமைய	வி ம் கிறவன்.
ஆைகயால்	உங்களிடம்	ெசால்லாமலி க்க	என்	மனம்	இடம்	ெகா க்கவில்ைல.
நீங்கள்	ஏமாந் 	விடக் டா .	 ன் 	ப 	 ைறலா	 ட்டத்தார்,	 ஹம்ம டன்
உடன்ப க்ைக	ெசய் 	ெகாண் ந்தார்கள்	அல்லவா?	அந்த	உடன்ப க்ைகக்
விேராதமாகத்	தாேன	இப்ெபா 	இந்தச்	சண்ைடயில்	ேசர்ந்தி க்கிறார்கள்?
அவ்வா 	மாறியைதப்	பற்றி	 ைறலா	 ட்டத்தார்	அச்ச ற் ,	 ஹம்ம
அவர்களிடம்	ஒ 	ேசதி	இரகசியமாகச்	ெசால்லி	அ ப்பி ள்ளார்கள்.

அதாவ 	“ ன்னர்	நாங்கள்	ெசய் 	ெகாண்ட	உடன்ப க்ைகைய	மீறி,	நடந்
ெகாண்டதற்காக	மிக ம்	வ ந் கிேறாம்.	ம ப ம்,	உங்க டன்	
உடன்ப க்ைக	ெசய் ெகாள்ள	வி ம் கிேறாம்.	எங்கள்	மீ 	உங்க க் 	நம்பிக்ைக
உண்டாவதற்காக,	 ைறஷிகளிலி ந் ம்,	கத்பான்	 ட்டத்திலி ந் ம்	சில
தைலவர்கைள	உங்களிடம்	ஒப்பைடத் 	வி கிேறாம்;	அதன்பின்,	நாம்	இ
ட்டத்தா ம்	இைணந் ,	அவர்க டன்	சண்ைட	ெசய் 	அவர்கைளத்	 ரத்தி

வி ேவாம்.	அவ்வா 	நாம்	ெசய்யாவி ல்,	அவர்கள்	மதீனாைவ ம்,
ற் ப் றங்கைள ம்	ைகப்பற்றி	வி வார்கள்.	இ ேவ	அந்த	இரகசியச்	ெசய்தி”

என் 	இவ்வா 	 றி	 த்தார்	நயீம்.

அவர்	 றிய	ேமற்கண்ட	ெசய்தி	 ைறஷிக க் க்	கலக்கத்ைத	உண்டாக்கிய .

			***

	

		நயீம்	கத்பான்	 ட்டத்தாரிடம்	ெசன் 	அவர்களிட ம்	ேமற்கண்டவா 	 றினார்.
அவர்க ம்	கலங்கி	விட்டனர்.

			***

	



		கத்பான்	 ட்டத்தின்	தைலவரான	நயீம்,	ப ா ைறலா	 ட்டத்தார்,	 ைறஷி
ட்டத்தார்,	கத்பான்	 ட்டத்தார்	ஆகிேயாரிைடேய	ெசன் ,	சா ர்யமாகப்	ேபசி,

அவர்களிைடேய	பிள 	உண்டாக்க	 யன்றார்.
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		 ைறஷிக ம்,	கத்பான்	 ட்டத்தின ம்	 	ஆேலாசித்தார்கள்.

அ ஜஹிலின்	மகன்	இக்ரிமாைவ ம்	இன் ம்	ேவ 	சிலைர ம்	ப 	 ைறலா
ட்டத்தாரிடம்	 	அ ப்பினார்கள்.

“இங்ேக	எங்க ைடய	ஒட்டகங்க ம்	 திைரக ம்	 ன் ற் க்
ெகாண் க்கின்றன.	ஆைகயால்,	நாைளக்	காைலயில்	நாம்	அைனவ ம்	ஒன்
ேசர்ந் 	ேபார்	ெசய் 	ஒ 	 க் 	வந் வி ேவாம்”	இவ்வா 	 	வந்த
இக்ரிமா	 றினார்.

அதற் ,	ப 	 ைறலா	 ட்டத்தின்	தைலவர்கள்,	“நாைள	எங்க க் 	ஓய்
நாள்.	நாங்கள்	ஒ 	ேவைல ம்	ெசய்ய	மாட்ேடாம்.

அ ம்	தவிர,	நீங்கள்	உங்க ைடய	தைலவர்களில்	சிலைர	எங்களிடம்
பிைணயாக	ஒப் வித்தால்	ஒழிய	நாங்கள்	சண்ைட	ெசய்ய	 யா .	ஏெனனில்
நாங்கள்	தனியாக	நின் ,	சண்ைட	ெசய் மா 	எங்கைள	விட் விட் ,	நீங்கள்
உங்கள்	நாட் க் 	ஒ ப்ேபாய்வி வீர்கேளா	என் 	சந்ேதகம்	எங்க க்
ஏற்பட் க்கிற ”	என் 	 றினார்கள்.

அவர்கள்	அவ்வா 	 றிய ம்,	 ைறஷிக ம்,	கத்பாள்	 ட்டத்தா ம்	நயீம்
வந் ,	தங்களிடம்	 றியைவ	அைனத் ம்	உண்ைமேய	என	உ திப்ப த்திக்
ெகாண்டனர்.

பின்னர்,	அவர்களிடம்,	“எங்கள்	தைலவர்களில்	யாைர ம்	உங்களிடம்	தாங்கள்
பிைணயாக	ஒப் விக்க	இயலா .	ஆனால்,	அவசியம்	சண்ைட	ெசய்ய	ேவண் ம்
என்ற	எண்ணம்	உங்க க் 	இ ந்தால்,	நாைளேய	நடத்தி	வி ேவாம்”	என்றனர்
ைறஷிகள்.

“ளங்க க் த்	தி ப்தி	ஏற்படாத	வைரயில்,	நாங்கள்	உங்க டன்	ேசர்ந் 	சண்ைட
ெசய்ய	 யா ”	என் 	 றிவிட்டனர்	 ைறலா	 ட்டத்தினர்.

இதிலி ந் 	அவர்க க் ள்	பிள 	உண்டாக்கி	விட்ட .
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		ஆ ஸீப்யான்,	 ைறஷிகைள	எல்லாம்	அைழத் :

“நம் ைடய	நாட்ைடவிட் 	நாம்	அைனவ ம்	இங் 	வந் ,	கஷ்ட	நிைலயில்
இ க்கிேறாம்.	நம் ைடய	பைடக ம்,	ஒட்டகங்க ம்,	 திைரக ம்	நலிவைடந்
ெகாண் க்கின்றன.	தவிர.	 யலின்	ேகாத்தால்	நாம்	அ ப் ப்	பற்ற	ைவக்க ம்,
நம் ைடய	உணைவத்	தயாரித் க்	ெகாள்ள ம்	 யவில்ைல.	இந்த
நிைலைமயில்	நாம்	இங் 	தாமதிப்ப 	சரியல்ல”	என் 	 றி,	ஒட்டகத்தில்	ஏறி
அவர்	 றப்பட் 	விட்டார்.

அதன்	பின்னர்,	 ைறஷிகள்	எல்ேலா ம்	அவைரப்	பின்ெதாடர்ந்
ேபாய்விட்டார்கள்.

ைறஷிக டன்	வந்த	 ட்டத்தின ம்	அவர்கைளப்	பின்ெதாடர்ந்
ெசல்லலானார்கள்.

மதீனாைவச்	 ற்றி ம்	கவிந் 	ெகாண் ந்த	 த்த	ேமகமான 	இ பத்
இரண் 	நாட்க க் ப்	பிற 	 ைலந் 	விட்ட

			***

	

		இந்தச்	சண்ைடயில்	 ஸ்லிம்க க் 	உயிர்ச்ேசதம்	மிக ம்	 ைற தான்.
ஆனால்	அவர்க க் ப்	பாலமாக ம்	ஒளஸ்	 ம்பத்தாரின்	தைலவராக ம்
இ ந்த	ஸஅத்-இப் - -ஆத்	என்பவர்	பலத்த	காய ற்றார்.
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		அகழ்ச்	சண்ைட	 வான ம்,	பைடகள்	ஆ தங்கைளக்	கீேழ	ைவக்காமல்	ப
ைறலா	 ட்டத்தார்	வசிக் ம்	இடத் க் ச்	ெசல் மா 	ெப மானார்	அவர்கள்

உத்தர	விட்டார்கள்.

அவர்கள்	சமாதானத் க் 	வ வதாயி ந்தால்,	ேபாதிய	காரணத்ைதக்	ெகாண்
அவர்க டன்	சமாதானம்	ெசய் 	ெகாள்ள	ேவண் ம்	என்ற	எண்ணத்ேதா தான்
அங் 	ெசன்றார்கள்.

ஆனால்,	 தர்கள்	சண்ைட	ெசய்வ 	என்ேற	தீர்மானித் 	விட்டனர்.

அலீ	அவர்கள்	 ஸ்லிம்	பைடக க் 	 ன்,	 தர்களின்	ேகாட்ைடக் 	அ கில்
ெசன்றேபா ,	ெப மானார்	அவர்கைள	 தர்கள்	பகிரங்கமாக	நிந்தைன
ெசய்தார்கள்.

அவர்க ைடய	ேகாட்ைடகள்	 ற் ைக	இடப்பட்டன.

ஒ 	மாதம்	வைர	 ற் ைக	நீ த்த .

இ தியில்,	 தர்கள்	பணிந் ,	ஸஅத்-இப் - ஆத்	ஏற்ப த் ம்	நிபந்தைனகைள
ஏற்பதாக	ஒப் க்ெகாண்டனர்.

ைறலா	 ட்டத்தா க் ம்	ஸஅத்	 ம்பத் க் ம்	ெவ 	காலமாக	நட் 	இ ந்
வந்த .	அைதக்	க தி,	தங்க க் ச்	சாதகம்	ெசய்வார்	என்ற	எண்ணத்தில்,
அவர்கள்	ஏற்ப த் ம்	நிபந்தைனைய	ஒப் க்	ெகாள்வதற் 	 ன்வந்தனர்.

மிக ம்	ெந க்க யான	சந்தர்ப்பத்தில்	 தர்கள்	 ேராகம்	ெசய்த 	ஸஅத்
அவர்க க் 	அளவற்ற	வ த்தத்ைத	அளித்த .

ஸஅத்	அவர்கள்	 தர்க ைடய	ேவதக்	கட்டைள	அ சரித் த்	தீர்ப்பளித்தார்கள்.
ெப மானார்	அவர்க ம்	அதற் 	சம்மதித்தார்கள்.

ஸஅத்	வழங்கிய	தீர்ப் :

1.	சண்ைட	ெசய்வதற் ச்	சக்தி ள்ள	ஆண்க க் 	மரண	தண்டைன



2.	ெபண்கள்,	பிள்ைளக க் ச்	சிைற	தண்டைன

3.	ெபா ள்கள்	பறி தல்	ெசய்யப்படேவண் ம்.

ெப மானார்	அவர்களின்	தீர்ப்பின்ப 	நடப்பதற் 	 தர்கள்	சம்மதித்தி ந்தால்,
ன்னர்	ப நலீர்	 ட்டத்தா க் ச்	ெசய்த	தீர்மானப்ப ேய	ெசய்தி ப்பார்கள்.

( தர்க ைடய	ேவதமான	ெதளராத்தில்,	பைகவர்களிடம்	எவ்வா 	நடந்
ெகாள்ளேவண் ம்	என	 றப்பட் ள்ளேதா	அவ்வாேற	ஸஅத்	தீர்மானித்தார்).

தர்களில்	நா 	ேபர்கள்	ெகால்லப்பட்டனர்.	ேகாட்ைட	மதில்	மீ 	இ ந் 	ஒ
ெபரிய	கல்ைல,	ஒ 	 ஸ்லிம்	மீ 	ேபாட் க்	ெகான்றதற்காக	ஒ 	ெபண் ம்
ெகால்லப்பட்டாள்.

அ த் ,	ெகால்லப்பட்டவர்களில்	ப நலீர்	 ட்டத்தின்	தைலவர்	ஹீயய்-இப் -
அக்தப்	ஒ வர்.	 ஸ்லிம்க டன்	ஏற்பட் ந்த	உடன்ப க்ைகக் 	மாறாக,
ெந க்க யான	சந்தர்ப்பத்தில்	அவர்கைளக்	ைகவிட் 	அவர்க க்
விேராதமாகச்	சண்ைட	ெசய் மா 	ப 	 ைறலா	 ட்டத்தாைரத்	 ண் யவர்
அவேர.	அைதத்	தவிர	அவ ைடய	 ட்டத்தா டன்	மதீனாைவ	விட் 	ெவளிேயறி,
ைகப க் க்	ேபா ம்ேபா ,	ெப மானார்	அவர்க க் 	விேராதமாக	ஒ வ க் ம்
உதவி	 ரிவதில்ைல	என்பதாக	ஆண்டவன்	சாட்சியாகக்	 றிப்பிட் 	உடன்ப க்ைக
ெசய்தி ந்தார்.

(உடன்ப க்ைகயின்ப 	அவர்	நடந் 	ெகாள்ளவில்ைல	என்பைத	 ன்	நிகழ்ச்சிகள்
எ த் க்	காட் ம்).

அவைரக்	ெகால்வதற்காகக்	ெகாண் 	வந் 	நி த்தியேபா 	தம்	 ற்றத்ைத
உணர்ந் ,	ெப மானார்	அவர்களிடம்,	“ஆண்டவன்	ேபரில்	சத்தியமாகச்
ெசால் கிேறன்	உங்க டன்	ஏன்	விேராதம்	ெசய் 	ெகாண்ேடன்	என்பைதப்பற்றி
எனக் 	வ த்தம்	இல்ைல.	ஆனால்,	ஆண்டவைன	விட் 	எவன்	வில கிறாேனா,
அவைன	ஆண்டவ ம்	ைகவி கிறான்	என்ற	உண்ைமைய	இப்ெபா 	அறிந்
ெகாண்ேடன்”	என்றார்.

			***

	



		ஹிஜ்ரீ	ஐந்தாவ ,	ஆறாவ 	வ ட	மத்தியில்,	சில	சிறிய	சண்ைடகள்	நிகழ்ந்தன.

ன்னர்,	 ஸ்லிம்களில்	பத் ப்	ேபைர	வஞ்சித் க்	 ட் க்ெகாண் 	ேபாய்	ரஜீஅ
என் ம்	இடத்தில்	அவர்கைளக்	ெகாைல	ெசய்த	 ட்டத்தாைரத்
தண் ப்பதற்காகப்	ெப மானார்	அவர்கள்	ேதாழர்க டன்	அங்ேக	ெசன்றார்கள்.

அவர்கள்	வ வைத	அறிந்த	அக் ட்டத்தார்	அ கில்	இ ந்த	மைலயில்	ேபாய்
ஒளிந் 	ெகாண்டார்கள்.

ஸ்லிம்கள்	ெகாைல	ெசய்யப்பட்ட	இடத்தில்	ெப மானார்	அவர்கள்	தங்கியி ந் ,
அவர்க க்காக	ஆண்டவனிடம்	ேவண் தல்	ெசய் விட் த்	தி ம்பி	விட்டார்கள்.
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		நபி	ெப மானார்,	பைகவர்களிடத்தில்	எத்தைகய	க ைண	காட் னார்கள்
என்பைத	பல	நிகழ்ச்சிகள்	 லம்	அறியலாம்.

ஸ்லிம்க க் ம்	ப ஹனிப்	ேகாத்திரத்தா க் ம்	நிகழ்ந்த	சிறிய	சண்ைடயில்
அக் ட்டத்	தைலவர்	 மாமா	என்ப 	 ஸ்லிம்களிடம்	சிைறப்பட்டார்.

ெப மானார்	அவர்களின்	 ன்னிைலயில்	 மாமாைவக்	ெகாண் 	வந்
நி த்தினார்கள்.	“உம்ைம	எவ்வா 	நடத்த	ேவண் ம்?"	என் 	அவரிடம்
ேகட்கப்பட்ட	ேபா 	அவர்:

“நீங்கள்	என்ைனக்	ெகான் 	வி வதால்,	 ஸ்லிம்கைளக்	ெகாைல	ெசய்த
ஒ வைனக்	ெகான்றதா ம்.	ஆனால்,	என்	மீ 	இரக்கம்	காட் னால்	அதற்காக
நன்றியறிதல்	உள்ள	ஒ வன்	மீ 	க ைண	காட் யதா ம்”	என்றார்.

ெப மானார்	அவர்கள்,	உடேன	அவைர	வி விக் ம்ப 	உத்தர	விட்டார்கள்.

உடேன	 மாமா	அ கில்	இ ந்த	ஊற்றில்	 ளித் 	விட் ப்	ெப மானார்
அவர்களிடம்	வந் ,

“ஆண்டவன்	மீ 	சத்தியமாகச்	ெசால் கிேறன்.	ேநற் வைர	நான்	உங்கைள
ெவ த்தைதப்ேபால்	இவ் லகில்	ேவ 	எவைர ம்	ெவ த்ததில்ைல.	ஆனால்
இன்ேறா	உங்க ைடய	 கத்ைதப்	ேபால்	அவ்வள 	ஒளி	மி ந்ததாக	ேவ
எ ம்	எனக் த்	ேதான்றவில்ைல.	மற் ம்,	உங்க ைடய	மார்க்கத்ைத
ெவ த்தைதப்ேபால்	ேவ 	எைத ம்	ெவ க்கவில்ைல.	ஆனால்	இன்ேறா	எனக்
அைத	விடச்	சிறந்த 	ேவ 	எ ம்	இல்ைல”	என் 	 றி	இஸ்லாத்ைதத்
த வினார்.

அதன்	பின்னர்,	 மாமா	மதீனாவிலி ந் 	ேநராக	மக்காவிற் ப்
lgu]60RIHDjf6fffff,

ைறஷிகள்	அவைரக்	கண்ட ம்,	“நீர்	என்ன	மதம்	தவறியவர்	ஆகிவிட் ேர?”
என் 	ேகட்டனர்.

ஆதற் 	அவர்,	“நான்	மதத்தில்	தவறவில்ைல;	ஆண்டவ ைடய	 தரின்
மார்க்கத்ைதத்	த வி	இ க்கிேறன்”	என் 	பதில்	அளித்தார்.



மாமா	வாழ்ந் 	வந்த	யமாமா	மாகாணத்திலி ந்ேத	மக்கா க் க்	ேகா ைம
ேபாய்க்ெகாண் ந்த .

அவர்	 ஸ்லிமான ம்,	ெப மானார்	அவர்க ைடய	உத்தர 	இல்லாமல்,
இஸ்லாத்தின்	விேராதிகளான	மக்கா	 ைறஷிக க் க்	ேகா ைம	அ ப்ப
இயலா 	என் 	 றி,	அைத	நி த்திவிட்டார்.	அதனால்,	 ைறஷிகள்	மி ந்த
கஷ்டத் க் 	உள்ளானார்கள்.	தங்க க் க்	ேகா ைம	அ ப் மா 	 மாமா க்
கட்டைளயிட	ேவண் ம்	என	ெப மானார்	அவர்கைள	மிக ம்	ேவண் க்
ெகாண்டனர்.

க ைமயான	பைகவர்களின்	ேவண் ேகாைள,	க ைண	மிக்க	ெப மானார்
அவர்கள்	ம க்காமல்,	 மாமா க் ச்	ெசால்லி	அ ப்பினார்கள்.	வழக்கம்ேபால்
அவர்க க் க்	ேகா ைம	கிைடத்த .

ைறவிக க் 	எவ்வள 	தைய	காட் னா ம்	அவர்கேளா	பைகைமையக்
ைகவி வதாக	இல்ைல.
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		ெப மானார்	அவர்களின்	ம மகன்	அ ல்	ஆஸ்	அப்ெபா ம்	 ஸ்லிமாகாமல்
இ ந்தார்.

பத் ப்	ேபாரின்ேபா 	சிைறப்ப த்தப்பட்ட	 ைறஷிகளில்	அ ல்	ஆஸூம்	ஒ வர்.
அவ ைடய	மைனவி ம்	ெப மானார்	அவர்களின்	மக மான	ஸ்ை◌னைட
மதீனா க் 	அ ப்பி	ைவக்கேவண் ம்	என்ற	நிபந்தைனயின்மீ 	அ ல்	ஆஸ்
வி தைல	ெசய்யப்பட்டார்.

அகழ்ச்	சண்ைட	நைடெபற்ற	சிறி 	காலத் க் ப்	பின்னர்,	அ ல்.ஆஸ்
வியாபாரத் க்காக	ஷாம்	ேதசத் க் ச்	ெசன் ,	அங்கி ந் 	அதிகமான
ெபா ள்க டன்	தி ம்பி	வந்தார்.

அப்ெபா 	 ஸ்லிம்களில்	சிலர்,	அ ல்	ஆஸ்	மற் ம்	அவைரச்	ேசர்ந்தவர்கைள ம்
ழ்ந் ,	சரக் கைளக்	ைகப்பற்றி,	தங்க க் ள்	பங்கிட் க்	ெகாண்டனர்.

அ ல்	ஆஸ்,	ெப மானார்	அவர்களிடம்	வந் ,	 ைறஷிகள்	நம்பிக்ைகயாகத்
தம்மிடம்	விற்பைனக்காகக்	ெகா த்தி ப்பதாக ம்,	அவற்ைறத்	தி ம்பத்	தம்மிடம்
தரேவண் ம்	என் ம்	ேவண் த்	ெகாண்டார்.

உடேன	ெப மானார்	அவர்கள்	சரக் கைள	அவரிடம்	தி ப்பிக்	ெகா த்
வி மா 	கட்டைளயிட்டார்கள்.	அவ்வாேற,	அைவ	யா ம்	அவரிடம்	தி ப்பிக்
ெகா க்கப்பட்டன.

ெப மானார்	அவர்களின்	க ைண,	அ ல்	ஆஸின்	உள்ளத்ைத	மிக ம்	ெநகிழச்
ெசய் விட்ட .

அ ல்.ஆஸ்	மக்கா க் ச்	ெசன் 	சரக் கைள	எல்லாம்	உரியவர்களிடம்
ேசர்ப்பித்தார்.	பின்னர்,	“ ைறஷிகேள!	உங்க ைடய	சரக் கள்	ஏதாவ 	தி ப்பித்
தரப்படாமல்	என்னிடம்	உள்ளனவா?”	என் 	ேகட்டார்.

“சரக் கள்	எ ம்	பாக்கி	இல்ைல;	நீர்	உண்ைமயானவர்;	ேநர்ைம	மிக்கவர்
என்பைத	அறிகிேறாம்.	ஆண்டவன்	உமக் த்	த ந்த	பரி 	வழங் வான்	என்
அவர்கள்	மகிழ்ேவா 	ெசான்னார்கள்.

“நான்	 ன்னேர	இஸ்லாத்ைதத்	த வியி ப்ேபன்.	ஆனால்,	உங்க ைடய



சரக் கைள	அபகரிப்பதற்காகேவ	நான்	அவ்வா 	ெசய்ேதன்	என	நீங்கள்
சந்ேதகப்ப வீர்கள்.	ஆதலால்,	அல்லாஹ்ைவத்	தவிர	ேவ 	இைறவன்	இல்ைல;	நபி
அவர்கள்	ஆண்டவ ைடய	 தர்	என	நான்	உ தி	 கிேறன்”	என் 	ெசால்லி
இஸ்லாத்ைதத்	த வினார்	அ ல்	ஆஸ்.
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		ஹிஜ்ரீ	ஐந்தாவ 	வ டத்தில்	ெப மானார்	அவர்கள்,	ைஸனப்	அவர்கைள
தி மணம்	ெசய் 	ெகாண்டார்கள்.

இந்தத்	தி மணத்ைத	ஏன்	ெசய் 	ெகாண்டார்கள்	என்றால்,

ைஸத்	என்பவர்	 ன்னர்	அ ைமயாயி ந் 	பின்னர்,	ெப மானார்	அவர்களால்
வி தைல	ெபற் ,	அவர்க ைடய	உண்ைமத்	ெதாண்டராகேவ	வாழ்ந்தார்.
அவ க் 	ெப மானார்,	தங்க ைடய	மாமி	மகளான	ைலனைப	 ைறஷிகளின்
ஆட்ேசபைணக க் 	மாறாக,	இஸ்லாமிய	சேகாதரத் வத்ைத	அ சரித் த்
தி மணம்	ெசய் 	ெகா த்தார்கள்.

அந்தப்	ெபண்மணி ம்	ெப மானார்	அவர்களின்	கட்டைளக் 	இணங்கி	ைஸைத
மணம்	 ரிந் 	ெகாண்டார்.

ஆனால்	ஸ்ை◌த்-ைலனப்	இ வரின்	இல்வாழ்க்ைகயான 	ஒற் ைம	இல்லாமல்
ேபாகேவ,	இ வ ம்	விவாகரத் ச்	ெசய் 	ெகாண்டனர்.

ஆதரவற்ற	நிைலயில்	இ ந்த	அந்தப்	ெபண்மணி	 ைறஷிகளின்	பழிச்
ெசாற்களால்,	மனச்	ேசார் ற்றி ந்தார்.	ேம ம்,	ெப மானார்	அவர்களின்
ெந ங்கிய	உறவாக ம்	இ ந்தார்.	அவ க் 	ஆ தல்	அளிக் ம்	ெபா ட்ேட
ெப மானார்	அவர்கள்,	அவைரத்	தி மணம்	ெசய் 	ெகாண்டார்கள்.
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		 தர்கள்,	 னாபிக் கள்,	 ைறஷிகள்	மற் 	அேரபியாவி ள்ள	 ட்டத்தார்
அைனவ ேம	இஸ்லாத்ைத	ஒ க் வதற்காக	ேநர யாக ம்,	மைற கமாக ம்
ெசய்த	 ழ்ச்சிகள்,	சண்ைடகள்	எ ேம	பலிக்கவில்ைல.	ஆனால்	மாறாக,	அதன்
பலம்	அதிகரித் ,	வளர்ச்சி	அைடந்த .

ைறஷிகளின்	க ைமயான	எதிர்ப்பின்	காரணமாக	 ஸ்லிம்கள்	மக்கா க் ப்
ேபாக	இயலாமல்	இ ந்த .

னித	யாத்திைரயாக	மக்கா க் 	வ பவர்கைளத்	த ப்பதற் க்
ைறஷிக க் 	அதிகாரம்	இல்ைல.	எனி ம்,	 ஸ்லிம்கள்	மக்கா க்

வரவிடாமல்	 ைறஷிகள்	த த் 	வந்தனர்.

யாத்திைரக்	காலம்	அண்ைமயில்	இ ந்ததா ம்,	பைகவர்கள்	மதீனாைவத்
தாக்கக் ம்	என்ற	அச்சம்	இல்லாதி ந்ததா ம்	 னிதப்	பயணத் க்காகப்
ெப மானார்	அவர்கள்	மக்கா க் 	 றப்பட	எண்ணினார்கள்.

ஹாஜிர்க க் ம்	தங்கள்	பிறப்பிடமான	மக்காவிலி ந் 	மதீனா க் 	வந் ,
ஆறாண் கள்	ஆய்விட்டைமயால்,	மக்காைவ,	காணேவண் ம்	என்ற	ஆவல்
மி தியாயிற் .	ேம ம்,	அவர்களில்	பல ைடய	மைனவி,	மக்கள்	மக்காவிேலேய
இ ந்தன.	அவர்கைளக்	காணேவண் ம்	என்ற	ஆர்வம்	அதிகரித்த .

மக்காவில்	இ ந்தேபா ,	அளவற்ற	 ன்பங்க க் 	ஆளான	பிலால்	அவர்கள்,
மக்காவின்	நிைன 	எ ந்தேபா 	கண்கலங்கி,	“அந்ேதா!	நான்	மக்காவில்	ஓர்
இரவாயி ம்	தங்கி	மகி ம்	நாள்	எப்ேபா 	வ ேமா?	அங்ேக	உள்ள	ந மணப்
ெபா ள்கள்	எனக் க்	கிட் ேமா?	ஊற் களில்	இறங்கி	மகிழ ம்,	ேபரீச்ச
மரங்கைளக்	கா ம்	வாய்ப் ம்	எப்ேபா 	வ ேமா?”	என் ம்	க த் ள்ள	அரபிக்
கவிைதையப்	பா க்	ெகாண் ப்பார்.

இ ராஹீம்நபி	அவர்கள்	 னர்	நிர்மானமாகத்	திக ம்	கஃபாைவ	யாத்திைரக்
காலத்தில்	அேரபியர்கள்	அைனவ ம்	வந் 	தரிசிப்பார்கள்.

றிப்பிட்ட	அந்த	நான் 	மாதங்களில்	சண்ைடச்	சச்சர கைள	வி வித் ச்
சேகாதரைரப்	ேபாலக்	 வார்கள்.

ெப மானார்	அவர்க ம்	மக்கா க் ள்	யாத்திைர	ெசன் ,	கஃபாைவச்	 ற்



வந் 	ெகாண் ப்பதாகக்	கன 	கண்டார்கள்.	அவ்வாேற	மக்கா க் ப்	 றப்படத்
தீர்மானித்தார்கள்.
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		 னிதத்	தலத்ைத	வழிபடச்	ெசல் ம்ேபா 	பைகைம	உணர் கள்	ேதான்றாமல்
இ ப்பதற்காக ம்,	தங்களிடம்	 ைறஷிகள்	சந்ேதகம்	ெகாள்ளாமல்
இ ப்பதற்காக ம்	ஆ தங்கைள	ெவளியில்	எ க்காமல்	 ஸ்லிம்கள்
றப்பட்டார்கள்.

வாள்கைள	உைறயில்	ேபாட் 	ைவத் க்	ெகாள் மா 	ெப மானார்	அவர்கள்
ெசால்லியி ந்தார்கள்.

ெப மானார்	அவர்கேளா 	 ஹாஜிர்க ம்,	அன்ஸாரிக ம்	ெமாத்தம்	ஆயிரத்
நா 	ேபர்	ெசன்றார்கள்.	 ர்பானிக்காக	ஒட்டகங்கைள ம்	ஒட் ச்
ெசன்றார்கள்.

ன்ெனச்சரிக்ைகயாக,	 ைறஷிகளின்	எண்ணத்ைத	அறிந் 	வ வதற்காக
ன் ட் ேய	ஒ வைர	ெப மானார்	அவர்கள்	அ ப்பி	ைவத்தார்கள்.

ெப மானார்	அவர்கள்	தங்கள்	 ட்டத்தா டன்	உஸ்பான்	என் ம்	இடத் க்
வந் 	ேசர்ந்தனர்.

ைறஷிக ம்	இதரர்க ம்	ஒன் 	 ,	“ெப மானார்	அவர்கள்	மக்கா க் ள்
ைழய	அ மதிக்க	இயலா ”	எனக்	 றியதாக	அந்தத்	 தர்	தி ம்பி	வந்

ெதரிவித்தார்.

ைறஷிகள்,	 ற் ப்	 றத்தில்	உள்ளவர்கைள	எல்லாம்	திரட் க்ெகாண் ,
ெப மானார்	அவர்கைள	 ைழய	விடாமல்	த ப்பதற்காக,	மக்கா க் 	ெவளிேய
ஆ தபாணிகளாக	எதிர்பார்த் க்ெகாண் ந்தார்கள்.
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		ெப மானார்	அவர்கள்,	மக்கா க் 	இ பத்ைதந் 	ைமல்	ெதாைலவி ள்ள
ஹைதபிய்யா	என்ற	இடத்தில்	தங்கள்	 ட்டத்தா டன்	தங்கினார்கள்.

அங்ேக	ஒேர	ஒ 	சிறிய	கிண 	மட் ேம	இ ந்த .	அதி ம்	நீர்	இல்லாமல்
வறண் ந்த .

ெப மானாரின்	கால பட்ட	சிறப்பால்,	எல்ேலா க் ம்	ேபா மான	தண்ணி,	அந்தக்
கிணற்றிலி ந் 	ெபாங்கிய .

மக்காவில்	இ ந்த	 லா	ேகாத்திரத்தார்	அப்ெபா 	இஸ்லாத்ைத	த வவில்ைல.
எனி ம்	அவர்கள்	 ஸ்லிம்க டன்	நட் டேனேய	இ ந்தார்கள்.

இஸ்லாத் க் 	விேராதமாக	 ைறஷிக ம்	மற்றவர்க ம்	ெசய் ம்	 ழ்ச்சிகைள
லா	ேகாத்திரத்தார்	அவ்வப்ேபா 	 ஸ்லிம்க க் 	அறிவித் க்

ெகாண் ந்தார்கள்.

ெப மானார்	அவர்கள்	மக்கா க் 	அ கில்	வந்தி க் ம்	ெசய்தி	அறிந்த	 லா
ட்டத்தின்	தைலவர்	 ைத ப் 	வர்ன்	ெப மானார்	அவர்களிடம்	ெசன்

“ ைறஷிகள்	பைட	திரண் 	உங்க க் 	எதிராக	வந் 	ெகாண் க்கின்றனர்.
கஃபா க் த்	உங்கைள	 ைழய	விடாமல்	அவர்கள்	த ப்பார்கள்”	என்
ெதரிவித்தார்.

அதற் ப்	ெப மானார்	“நாங்கள்	உம்ரா க்காக	வந்தி க்கிேறாேம	அன்றி,	சண்ைட
ெசய் ம்	ேநாக்கத்ேதா 	வரவில்ைல.	சண்ைடயான 	 ைறஷிகைள
வி ங்கிவிட்ட .	அதனால்	அவர்க க் ப்	ெப த்த	நஷ்ட ம்	ஏற்பட்ட .
என்ைன ம்,	அர கைள ம்	எங்கள்	வழியாக	ேபாகவிட்டால்	இவர்க க் 	என்ன
இழப் 	வந் வி ம்?	என்ைனக்	ெகான் வி வ 	அவர்கள்	வி ப்பம்;	ஆனால்
எனக் 	இைறவன்	ெவற்றிையக்	ெகா த்தால்	இவர்கேள	அணி	அணியாக
இஸ்லாத் க் 	வ வார்கள்.	இைறவன்	மீ 	சத்தியமாகச்	ெசால் கிேறன்.	அவன்
ள்ன்னிடம்	ஒப்பைடத்தி க் ம்	இப்பணியில்	ெவற்றி	ெப ம்	வைர	அல்ல 	நான்
அழி ம்	வைர	ஒயமாட்ேடன்	என்றார்கள்.

அைதக்	ேகட்ட	 ைதல்,	 ைறஷிகளிடம்	ெசன் 	“நாள்	 ஹம்மதிடமி ந் 	
வந்தி க்கிேறன்.	நீங்கள்	அ மதித்தால்	ெதரிவிக்கிேறன்”	என்றார்.



சில	விஷமிகள்,	“ ச்	ெசய்தி	எ ம்	எங்க க் த்	ேதைவ	இல்ைல”	என்
றி	விட்டனர்.

அறி ைடேயார்	சிலர்,	“அந்தச்	ெசய்திைய	ெதரிவிக் ம்ப "	ேகட் க்
ெகாண்டார்கள்.

	வந்த	 ைதல்,	ெப மானார்	அவர்கள்	 றியவற்ைற	அவர்களிடம்	விவரமாகச்
ெசான்னார்.

அதன்பின்,	 ைறஷிகளின்	பிர கர்	உர்வத் ப் 	மஸ்ஊத்	என்பவர்,
“ ைறஷிகேள!	நான்	உங்க க்ெகல்லாம்	தந்ைதையப்	ேபான்றவன்;	என்னிடம்
உங்க க் 	எத்தைகய	சந்ேதக ம்	இல்ைல	அல்லவா.	நீங்கள்	எனக் 	அ மதி
அளித்தால்,	நான்	ேபாய்	

ெசய் 	வ கிேறன்.	 ஹம்ம 	நியானமான	நிபந்தைனகைளேய	ெசால்லி
அ ப்பி ள்ளார்”	என் 	 றினார்.

பிற ,	 ைறஷிகளின்	அ மதி	ெபற் ,	உர்வத்	ெப மானார்	அவர்களிடம்	ெசன் ,
ைறஷிகளின்	கட்சிைய	எ த் க்	 றிவிட் 	இ தியில்,	உங்க ைடய

இனத்தாராகிய	 ைறஷிகைள	அழிப்பதற்காகேவ,	நீங்கள்	இப்ெபா
ட்டத்ேதா 	வந்தி க்கிறீர்கள்	ேபாலி க்கிற .	 ைறஷிகள்	ஆ தபாணிகளாக

வந் 	ெகாண் க்கின்றனர்.	அவர்கைளத்	த ப்பதற் 	உங்கள்	 ட்டத்தின க்
வலிைமயில்ைல.	இவர்கள்	எல்ேலா ம்	உங்கைளக்	ைகவிட் விட் ,	 சிையப்
ேபால்	பறந் 	ேபா ம்ப ச்	ெசய் 	வி ேவாம்”	என	சற் க்	க ைமயாகக்	 றினார்.

அைதக்	ேகட்ட ம்	ஹல்ரத்	அ பக்க க் 	மி ந்த	ேகாபம்	உண்டாயிற் .
உர்வத்ைத	மிக ம்	வன்ைமயாகக்	கண் த் ,	“நாங்கள்	நாயகம்	(ஸல்)
அவர்கைளக்	ைகவிட் 	ஓ வி ேவாம்	என்றா,	நீர்	நிைனக்கிறீர்”	என்
ேகட்டார்கள்.

உர்வத்	உடேன,	“அவர்	யார்?”	என் 	ேகட்டார்.

“அ பக்கர்”	என் 	ெப மானார்	பதிலளித்தார்கள்.

“அவ ைடய	க ைமயான	ெசாற்க க் 	நான்	தக்க	பதில்	ெசால்லியி ப்ேபன்.
ஆனால்,	 ன்னர்,	அவர்	எனக் ச்	ெசய்த	ஓர்	உதவிக்காகக்
கடைமப்பட் க்கிேறன்;	இப்ேபா 	அந்தக்	கடப்பா 	தீர்ந் விட்ட ”	என்றார்



உர்வத்.

இ தியில்,	எவ்வித	 ம்	இல்லாமல்,	உர்வத்	 ைறஷிகளிடம்	தி ம்பிச்
ெசன்றார்.

ெப மானார்	அவர்களிடம்	ேதாழர்கள்	ைவத்தி க் ம்	அளவற்ற	அன் ம்
வி வாச ம்	அவ க் 	வியப்ைப	உண்டாக்கிற் .

“ேராமா ரிச்	சக்கரவர்த்தி,	பாரசீக	அரசர்,	அபீசீனிய	மன்னர்	ஆகிேயாரின்
அரசைவகைள	நான்	பார்த்தி க்கிேறன்.	ஆனால்,	இத்தைகய	பணிைவ ம்,
பற் தைல ம்	நான்	எங்ேக ம்	காணவில்ைல.	 ஹம்ம 	ேப ம்ெபா ,
அவ டன்	இ ப்பவர்கள்

மிக ம்	பணிேவா 	ெமளனமாகக்	கவனித் க்ெகாண் 	இ க்கின்றனர்.	அவர்
ஒ ச்	ெசய் ம்ேபா 	சிந் ம்,	தண்ணிைரக்	 டச்	ேசர்த் 	ைவக்கின்றார்கள்!”
என் ைரத்தார்	உர்வத்.
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		ெப மானார்	அவர்கள்,	 ஸ்லிம்களில்	ஒ வைர	ஒட்டகத்தில்	அ ப்பி,
ைறஷிகளிடம்	ேபாய்	மீண் ம்	ேப மா 	அ ப்பினார்கள்.

ைறஷிகள்	அந்த	ஒட்டகத்ைத	ெவட் யேதா ,	ேபச	வந்த	 ஸ்லிைம ம்	ெகால்ல
யன்றனர்.	ஆனால்,	அவர்களில்	சிலர்	அைதத்	த த் விட்டனர்.	.

அதன்பின்,	 ஸ்லிம்கைளத்	தாக் மா 	ெப மானார்	இ க் ம்	இடத் க் க்
ைறஷிகள்	ஒ 	 ட்டத்ைத	அ ப்பினார்கள்.

ஆனால்,	 ஸ்லிம்கள்,	அந்தக்	 ட்டத்தாைரச்	சிைறப்ப த்திவிட்டனர்.	அந்தச்
ெசய்தி	ெப மானார்	அவர்க க் த்	ெதரிந்த ம்	அவர்கைள	வி வித்
வி மா 	உத்தரவிட்டார்கள்.	பின்னர்,	உமர்	அவர்கைள,	 ைறஷிகளிடம்	ேபாய்,
சமாதானம்	ேப மா ,	ெப மானார்	 றினார்கள்.

“ ைறஷிகள்	எனக் க்	க ைமயான	விேராதிகள்.	எங்களின்	ெசாந்த
ப ேகாத்திரத்தில்	இப்ேபா 	எவ ம்	இல்ைல;	எனேவ,	 ைறஷியரின்
ெகா ைமக் 	நான்	இைரயாகிவி ேவன்!	எனேவ	ேவெறவைர ம்	அ ப் வ
பயனளிக் ம்”	என் 	(ரலி)	 றேவ,	உ மான்	அவர்கைள ம்	அவர்க ைடய
உறவினர்	ஒ வைர ம்	 ைறஷிகளிடம்	அ ப்பினார்கள்.

அவ்வி வ ம்	 ைறஷிகளிடம்	ெசன் ,	ெப மானார்	 றியவற்ைறத்
ெதரிவித்த ம்,	 ைறஷிகள்:

“நீங்கள்	ேவண் ெமன்றால்	கஃபாைவ	“தவா ”	ெசய் விட் ப்	ேபாகலாம்.
ஹம்மைத	இந்த	ஆண் 	கஃபா க் ள்	வி வதில்ைல	என் 	நாங்கள்

பிரமாணம்	ெசய்தி க்கிேறாம்”	என் 	 றினர்.

ேபச் 	வார்த்ைதகள்	ெந ேநரம்	நடந்தப யால்,	 வர்	இ வ ம்	தி ம்பத்
தாமதமாயிற் .	எனேவ,	அவர்கள்	இ வ ம்	 ைறஷிகளால்	ெகால்லப்பட்டனர்
என்ற	வதந்தி	கிளம்பிவிட்ட .

“அவ்வா 	அவர்கள்	ெகால்லப்பட்ட 	உண்ைமயானால்,	அதற் ப்	பழிவாங்கத்
தவறமாட்ேடாம்”	என் 	ெசால்லி,	தங்க டன்	இ ந்த	ேதாழர்கைள	எல்லாம்	ஒ
மரத்தின்	அ யில்	 ட் 	வந் 	அவர்களிடம்,	“உயிர்த்தியாகம்	ெசய்ய
ன்வரேவண் ம்”	என	வாக் தி	ெபற்றார்கள்	ெப மானார்.



“ைபஅத் ர்	ரில்வான்”	என்ற	ெபயர்	ெபற்ற	இந்த	நிகழ்ச்சி,	“ைபஅத் ல்
அகபாைவ’ப்	ேபான் 	இஸ்லாமிய	வரலாற்றில்	 க்கியமானதா ம்.
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		 ைறஷிகள்	நன்றாக	ஆேலாசித் ,	தங்களில்	வாக் ச்	சா ரியமானவரான
ஸூைஹ ப் 	அம் 	என்பவைர	 தராக	ெப மானார்	அவர்களிடம்	ேபாய்ப்
ேப மா 	அ ப்பினார்கள்.

“நாயக ம்	அவர்க டன்	வந்த	 ஸ்லிம்க ம்,	அவ்வ டம்	மக்கா க் ள்
ைழயக் டா ”	என்ற	நிபந்தைனயின்ேபரில்,	சமாதானம்	ேபசேவண் ம்	என்
றிப்பாகச்	ெசால்லி	அ ப்பினார்கள்.

ைறவழிகளின்	 தர்	ஸூைஹல்	ெப மானாரிடம்	வந் ,	 ைறஷிகளின்
கட்சிைய	எ த் ச்	ெசான்னார்.	ெவ ேநரம்	வைர	ேபச் 	நீ த்த .	இ தியாக,
சில	நிபந்தைனகளின்	மீ 	சமாதானம்	 வாகிய .

நாயகம்	(ஸல்)	அவர்கள்,	அலீ	அவர்கைள	அைழத் 	சமாதான	உடன்ப க்ைகைய
எ ம்ப க்	கட்டைள	இட்டார்கள்.

இஸ்லாமிய	மர ப்ப 	உடன்ப க்ைகைய	‘பிஸ்மில்லாஹிர்	ரஹ்மானிர்	ரஹிம்”	என்
எ தத்	 வங்கினார்கள்	அலீ	(ரலி)	அவர்கள்.

ஆனால்,	அரபி	ேதசத்தார்	ெதாடக்கத்தில்,	'பிஸ்மித்,	அல்லாஹூம்ம'	என் தான்
எ வ 	வழக்கம்.

அவ்வாேற	எ தேவண் ம்	என	 ைறஷித்	 தர்	ஸூைஹல்	வற் த்தினார்.
ெப மானார்	அவர்க ம்	அதற் 	இணங்கினார்கள்.	பிற ,	அவ்வாேற
எ தப்பட்ட .

பின்னர்,	அலீ	அந்த	உடன்ப க்ைகயில்,	“ ஹம்ம ர்	ரஸூல்-	இைறவனின்	 தர்
ஹம்ம 	அவர்க க் ம்...	என் 	எ தத்	 வங்கினார்கள்.	உடேன	ஸூைஹல்

ெப மானார்	அவர்களிடம்,	“நாங்கள்	உங்கைள	இைறவனின்	 தராக	ஒப் க்
ெகாண் ந்ேதாமானால்,	உங்க க் ம்	எங்க க் ம்	எதற்காக	மனேவ பா
உண்டாகேவண் ம்?	ஆைகயால்,	உங்கள்	ெபயைர ம்	உங்கள்	தந்ைதயின்
ெபயைர ம்	மட் ேம	எ த	ேவண் ம்”	என் 	ெசான்னார்.

அதற் ப்	ெப மானார்	அவர்கள்,	“நீங்கள்	என்ைன,	நபியாக
ஒப் க்ெகாள்ளாவிட்டா ம்,	ஆண்டவன்	ேபரில்	சத்தியமாக	நான்	ஆண்டவ ைடய

தனாகேவ	இ க்கின்ேறன்”	என் 	 றிவிட் ,	அலி	அவர்களிடம்	ஸ்?ைஹல்



றியவாேற	எ மா 	ெசான்னார்கள்.

ெப மானார்	அவர்களிடம்	ெகாண் ள்ள	மி ந்த	அன்பின்	காரணாக,	அலி
அவர்கள்,	“தங்க ைடய	தி ப்ெபயைர	நான்	ஒ ேபா ம்	அழிக்க	மாட்ேடன்”
என் 	 றிவிட்டார்கள்.

அதன்	பின்னர்,	ெப மானார்	அவர்கள்,	அந்த	வார்த்ைத	எ தப்பட் ந்த
இடத்ைதக்	காண்பிக் ம்ப 	ேகட் ,	தங்கள்	தி க்கரத்தாேலேய	அைத
நீக்கினார்கள்.

அ த் 	சமாதான	நிபந்தைனகள்	எ தப்பட்டன.
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		சமாதான	உடன்ப க்ைகயில்	கண் ள்ள	நிபந்தைனகள்:

1.	இவ்வ டம்	 ஸ்லிம்கள்	மக்கா க் ள்	ெசல்லாமல்	தி ம்பிவிட	ேவண் ம்.

2.	ம வ டம்	 ஸ்லிம்கள்,	மக்கா க் ள்	வந் 	 ன் 	நாட்கள்	மட் ம்	தங்கிப்
ேபாகலாம்.

3.	 ஸ்லிம்கள்	மக்கா க் ள்	வ ம்ேபா ,	ஆ தங்கள்	எைத ம்	ெகாண் வரக்
டா .	வாைள	மட் ம்	ெகாண் 	வரலாம்.	ஆனால்,	அைத	உைறயிேல

ேபாட் க்க	ேவண் ம்.

4.	மக்காவில்	ஏற்கனேவ	தங்கியி ந்த	 ஸ்லிம்கைள	மதீனா க் க்
ட் க்ெகாண் 	ேபாகக் டா .

5.	மக்காவிலி ந் 	யாேர ம்	மதீனா க் ச்	ெசன்றால்	அவர்கள்	 ஸ்லிம்களாக
இ ந்தா ம்	சரி-	அவர்கைள	மக்கா க் த்	தி ப்பி	அ ப்பிவிடேவண் ம்.
ஆனால்,	 ஸ்லிம்களில்	யாேர ம்	மக்கா க் 	வந்தால்	அவர்கள்	தி ப்பி
அ ப்பப்பட	மாட்டார்கள்.

6.	அரபிக்	 ட்டத்தார்	தங்கள்	வி ப்பம்	ேபால்,	இரண் 	கட்சிகளில்	எந்தக்
கட்சியினரிடமாவ 	உடன்ப க்ைக	ெசய் 	ெகாள்ளலாம்.
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		 ைறஷிக டன்	ெசய் 	ெகாண்ட	உடன்ப க்ைகயின்	நிபந்தைனகள்
ெவளித்ேதாற்றத்தில்	 ஸ்லிம்க க் 	சாதகமற்றவனவாகத்	ேதான்றலாம்;
ஆனால்,

ெப மானார்	அவர்கள்	எதற்காக	இந்தச்	சாதகமற்ற	நிபந்தைனகைள
ஒப் க்ெகாள்ள	ேவண் ம்?	என	ஒ 	ேகள்வி.

ெப மானார்	அவர்களின்	அறி 	சான்ற	அரசியல்	இங்ேக	சிறப்பாகப்	 லப்ப கிற .

ைறஷிக ம்	 ஸ்லிம்க ம்	நடத்திய	பல	ேபார்களில்	 ஸ்லிம்கேள	ெதாடர்ந்
ெவற்றி	ெபற்றி க்கின்றனர்.

எதிரிகள்	வந் 	 ஸ்லிம்கைளத்	தாக்கினால்,	இஸ்லாத் க்காக	தங்கள்	உயிைரத்
தியாகம்	ெசய்ய	அவர்கள்	அைனவ ம்	தயாராகேவ	இ ந்தனர்.

ஸ்லிம்க க் 	“இத்தைகய	நன்ைமகள்	இ ந் ம்	இவ்வ டம்	ஹஜ்	ெசய்யாமல்
தி ம்பிப்	ேபாவதற் ப்	ெப மானார்	அவர்கள்	ஏன்	சம்மதித்தார்கள்	என்ப 	ஒ
ேகள்வி.

ைறஷிக டன்	ேபார்	ெசய்வைதத்	தவிர்க்க	ேவண் ம்	என்பேத	ெப மானார்
அவர்களின்	 க்கிய	ேநாக்கம்.

ைறஷிக டன்	சமாதானம்	உண்டானால்தான்,	அவர்கள்	 ஸ்லிம்க டன்	கலந்
பழகி,	இஸ்லாத்ைதப்	பற்றி	நன் 	அறிந் 	ெகாள்வதற் ப்	ேபாதிய	வாய்ப்
உண்டா ம்.

ஆதலால்,	எவ்வைகயிலாவ ,	 ைறஷிக டன்	சமாதானத்ைத	ஏற்ப த்த
ேவண் ம்	என் 	க தி,	ெப மானார்	அவர்கள்	ேமற்ப 	நிபந்தைனகைள
ஒப் க்ெகாண் ,	 ைறஷிக டன்	சமாதானத்ைத	ஏற்ப த்தினார்கள்.

உடன்ப க்ைகயின்	நிபந்தைனகைள	உமர்	அவர்க ம்	மற் ம்	சில ம்	அறிந்த ம்
மிக	வ ந்தினார்கள்.	ஆனால்	ஹல்ரத்	அ பக்கர்	அவர்களின்	ெபா த்தமான
விளக்கம்	எவ்வா 	இம்மனவ த்தத்ைதப்	ேபாக்கிற் 	என்பைதப்	பின்னர்
பார்ப்ேபாம்.



இ ம்	இஸ்லாம்	ெவ 	விைரவாகப்	பரவி,	வளர்ச்சி	ெபறத்	 ைண	ெசய்த .

இந்த	உடன்ப க்ைக,	இஸ்லாமிய	வரலாற்றில்	மிக	 க்கியமான	தி ப்பமா ம்.
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		உடன்ப க்ைக	எ திக்ெகாண் க் ம்ேபா ,	சி 	சலசலப் 	உண்டாயிற் .

ைறஷிகளின்	 தர்	ஸூைஹ ம்	ெப மானார்	அவர்க ம்	நிபந்தைனகைள
விவாதித் ,	உடன்ப க்ைக	எ திக்	ெகாண் ந்தனர்.

அப்ெபா ,	ஸூைஹலின்	 மாரர்	அ ஜந்தல்	என்பவர்	இஸ்லாத்ைதத்	த வி
இ ந்ததால்,	மக்கா	 ைறஷிகள்	அவைர	 ன் த்திக்	ெகாண் ந்தார்கள்.
அவர்	எப்ப ேயா	தப்பி,	காலில்	 ட்டப்பட்ட	விலங்ேகா ,	சமாதான	உடன்ப க்ைகக்
ட்டத்தின்	மத்தியில்	வந் 	வி ந்தார்.

அப்ெபா 	ஸூைஹல்	ெப மானார்	அவர்களிடம்,	“ ஹம்மேத!	இந்த	மனிதன்
உங்களிடம்	வ வதற் 	 ன்னேர	நாம்	உடன்ப க்ைக	(ையப்	பற்றிப்	ேபசி)	 த்
விட்ேடாம்	அல்லவா?”	என்றார்.

“ஆம்!	நீங்கள்	 வ 	சரிேய”	என் 	ெப மானார்	பதிலளித்தார்கள்.

உடேன	ஸூைஹல்	தம்	மகனின்	சட்ைடையப்	பி த் ,	 ரட் த்தனமாக
இ த் க்ெகாண் 	 றப்படலானார்.

ைறஷிகள்	அ த்த	அ யால்,	அ ஜந்த ைடய	உடல்	 வ ம்	இரத்தக்
காயங்களாக	இ ந்தன.

அங்ேக	 யி ந்த	 ஸ்லிம்களிடம்,	தம் ைடய	காயங்கைள	எல்லாம்	காட் ,
“இஸ்லாமிய	சேகாதரர்கேள!	இேத	நிைலைமயிலா	மீண் ம்	என்ைன	பார்க்க
வி ம் கிறீர்கள்?	நாேனா	 ஸ்லிம்	ஆகிவிட்ேடன்.	என்ைனக்	காபிர்க ைடய
ைகயிலா	ஒப்பைடக்கிறீர்கள்?”	என் 	அ ஜந்தல்	 றிய ம்,	அவர்க க்ெகல்லாம்
மி ந்த	வ த்தம்	உண்டாயிற் .

பிற ,	ெப மானார்	அவர்கள்,	“அ ஜந்தேல,	ெபா ைமேயா ம்	கட் ப்பாட் ட ம்
நடந் 	ெகாள்வீராக.	 ன்பத் க் ள்ளான	இதர	 ஸ்லிம்க க்காக ம்
ஆண்டவன்	ஏதாவ 	வழி	காட் வான்.	இப்ெபா 	உடன்ப க்ைக	நிைறேவறி
விட்ட .	அதற் 	மாறாக	நாம்	எ ம்	ெசய்ய	இயலா ”	என் 	 றினார்கள்.

அதன்பின்	 ைறவிகளால்	அ ஜந்தல்	மக்கா க் க்	ெகாண் 	ேபாகப்பட்டார்.
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		உடன்ப க்ைகைய ம்,	அ ஜந்தலின்	பரிதாப	நிைலைமைய ம்	கண்ட	ஹல்ரத்	உமர்
அவர்கள்	தம்ைமக்	கட் ப்ப த்திக்	ெகாள்ள	 யாமல்,	ெப மானார்
அவர்களிடம்	ெசன் 	“ஆண்டவ ைடய	 தேர!	தாங்கள்	உண்ைமயான	நபி
அல்லவா!”	என் 	ேகட்டார்கள்.

“நிச்சயமாக,	நான்	உண்ைமயான	நபியாயி க்கின்ேறன்”	என்றார்கள்	ெப மானார்.

“நாம்	கைடப்பி ப்ப 	ேநர்ைமயான	வழி	அல்லவா?”	என் 	ேகட்டார்கள்.

“ஆம்!”

“ ைறஷிகள்	கைடப்பி ப்ப 	தவறான	வழி	அல்லவா?”

“ஆம்”

“இந்த	நிைலயில்,	மத	சம்பந்தமான	விஷயத்தில்,	நாம்	எதற்காக	நம்ைமத்	தாழ்
ப த்திக்	ெகாள்ள	ேவண் ம்?”	என் 	உமர்	அவர்கள்	ேகட்டார்கள்.

அதற் ப்	ெப மானார்	அவர்கள்,	“நான்	அல்லாஹவி ைடய	 தன்.	அவ ைடய
கட்டைளக் 	மாறாக	எ ம்	ெசய்ய	 யா ”	என் 	பதில்	 றினார்கள்.

அைதக்	ேகட்ட ம்	உமர்	அவர்கள்	மி ந்த	வ த்தத்ேதா 	அ பக்கர்	அவர்களிடம்
ெசன் 	நிகழ்ந்தவற்ைற	விவரித் க்	 றினார்கள்!

அப்ெபா 	அ பக்கர்	அவர்கள்,	“ெப மானார்	அவர்கள்	ஆண்டவ ைடய	நபி,
அவர்கள்	எைதச்	ெசய்தா ம்	ஆண்டவ ைடய	கட்டைளப்ப ேய	ெசய்வார்கள்”
என் 	ெசான்னார்கள்.

அதன்	பின்னர்,	ெப மானார்	அவர்களிடம்	ம த் ப்	ேபசிய	 ற்றத்ைத	உமர்
அவர்கள்	நிைனத் ,	நிைனத் 	தங்கள்	ஆ ள்	வைர	வ ந்திக்ெகாண்ேட
இ ந்தார்கள்.	அக் ற்றத் க் ப்	பரிகாரமாக,	ெதா வதி ம்,	ேநான்
ேநாற்பதி ம்,	சிறப்பான	தர்மங்கைளச்	ெசய்வதி ம்	அ ைமகைள	வி தைல
ெசய்வதி ம்	கவனம்	ெச த்திக்	ெகாண் ந்தனர்.

இதர	 ஸ்லிம்க க் ம்	அ ஜந்தலின்	நிைலைமையக்	கண் 	மி ந்த	கவைல



உண்டாயிற் .	ஆனால்,	ெப மானார்	அவர்களின்	கட்டைளயானதால்	ஒன் ம்	ேபச
இயலவில்ைல.

ெப மானார்	அவர்கள்	அதன்பின்	 ர்பானி ம்	அைதச்	ேசர்ந்த	சடங் கைள ம்
அங்ேக	நிைறேவற்றினார்கள்.

உடன்ப க்ைக	நிைறேவறிய ம்	 ன் 	நாட்கள்	ஹூைதபிய்யாவிேலேய
ெப மானார்	அவர்கள்	இ ந்தார்கள்.	அதன்பின்	அவர்கள்	மதீனா க் ப்
றப்பட் ச்	ெசன்றார்கள்.

வழியிேலேய,	இைறவாக் 	அ ளப்ெபற்ற .

“(நபிேய)	நிச்சயமாக	நாம்	ஒ 	ெதளிவான	ெவற்றியாக	உமக் 	ெவள்ளி
அளித் ள்ேளாம்.....”

ெப மானார்	அவர்கள்,	உமர்	அவர்கைள	அைழத் ,	அச்ெசய்தி	ையத்
ெதரிவித்தார்கள்,

அைதக்	ேகட்ட ம்	உமர்	அவர்கள்	அளவற்ற	மகிழ்ச்சி	அைடந்தார்கள்.
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		ெப மானார்	அவர்கள்	இரண்டைர	ஆண் க க் ப்	பின்,	மக்கா க் ப்
ேபா ம்ேபா 	பதினாயிரம்	 ஸ்லிம்க ம்	ெசன்றார்கள்.	 ன்னர்,	ேபா ம்ேபா
ஆயிரத்தி	நா 	ேபர்கேள	ெசன்றார்கள்.	 கிய	காலத்தில்	இவ்வள
ெதாைகயினர்	இஸ்லாத்தில்	எவ்வா 	ேசர்ந்தனர்?

ஸ்லிம்க க் ம்	காபிர்க க் ம்	மத்தியில்	ஓயாமல்	சண்ைடசச்சர 	நிகழ்ந்
வந்ததால்,	ஒ வேரா 	ஒ வர்	ெந ங்கிப்	பழக	வாய்ப் 	இல்லாமல்	இ ந்த .

ஹூைதபிய்யா	உடன்ப க்ைகக் ப்	பிற ,	அவர்க க் ள்	ேபாக் வர
உண்டாயிற் .	வியாபாரத்	ெதாடர் க்காக ம்,	 ம்ப	சம்பந்தமாக ம்	காபிர்கள்
அ க்க 	மதீனா க் 	வந்தார்கள்;	அங்ேக	சில	காலம்	தங்கினார்கள்.
அப்ெபா 	அவர்கள்	 ஸ்லிம்க டன்	ெந ங்கிப்	பழகி	வந்தார்கள்;	அதனால்,
இஸ்லாத்ைதப்	பற்றி	நன் 	அறிந் 	ெகாண்டார்கள்.	ெப மானார்	அவர்களின்
ேமன்ைம ம்,	எளிைம ம்,	நற்ெசய்ைகக ம்	சிறப்பாகக்	கண் ன்	கா ம்	வாய்ப்
அவர்க க் 	உண்டாயிற் .	இைவ	யா ம்	 ைறஷிகளின்	உள்ளத்தில்
ப ைமயாகப்	பதிந் ,	ஒ 	 த் ணர்ச்சிைய	உண்டாக்கிற் .

இஸ்லாத்தின்	ெகாள்ைககள்	 ைறஷிகைள	ஈர்த்தன.	 ட்டம்	 ட்டமாக	அவர்கள்
இஸ்லாத்ைதத்	த வினார்கள்.

இவ்வள 	அதிகமான	ேபர்	இதற் 	 ன்	ஒ 	ெபா ம்	வந் 	ேசரவில்ைல,

ைறஷிகளில்	பிரபலமான	வீர ம்,	உஹத்	சண்ைடயின்ேபா ,	 ஸ்லிம்கள்	அதிக
இழப் க் 	 க்கிய	காரணமாயி ந்தவர்க மான	காலி ப் வலி ,	அம் ப் ல்
ஆஸ்	ஆகிேயார்	இக்காலத்தில்	இஸ்லாத்தில்	ேசர்ந்தார்கள்.
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		எனி ம்,	உடன்ப க்ைகயின்ப ,	மக்காவிேல	தங்கியி ந்த	 ஸ்லிம்கைள
ைறஷிகள்	ெகா ைமப்ப த்தி	 ன்பத் க் 	ஆளாக்கினார்கள்.

அந்தத்	 ன்பத்திலி ந் 	தப் வதற்காகப்	பலர்	மதீனா க் 	வரத்
ெதாடங்கினார்கள்.	அவ்வா 	 தன் தலில்	வந்தவர்	உத்ப ப் 	உைல 	என் ம்
அ பnர்	ஆவார்.

அவர்	மதீனா க் ப்	ேபாய்விட்ட	ெசய்திைய	அறிந்த	 ைறஷிகள்	அவைரத்
தி ம்ப	அைழத் 	வ வதற்காக,	இ வைரப்	ெப மானார்	அவர்களிடம்
அ ப்பினார்கள்.

ெப மானார்	அவர்கள்,	அவைர	மக்கா க் த்	தி ம்பிச்	ெசல் மா
கட்டைளயிட்டார்கள்.

அப்ெபா 	அவர்	ெப மானார்	அவர்களிடம்,	" பிரில்	ேச மா 	நிர்ப்பந்திக் ம்
காபிர்களிடமா,	என்ைனப்	ேபாகச்	ெசால் கிறீர்கள்?”	என் 	ேகட்டார்.

ெப மானார்	அவர்கள்,	அ 	பஸீர்!	உமக் ம்	உம்ைமப்	ேபான்ற
நிராதனவானவர்க க் ம்	நிச்சயமாக,	ஒ 	வழி	ெசய்வான்”	என் 	 றி,	அவைர
ைறஞித்	 தர்க டன்	அ ப்பி	விட்டார்கள்.

அ பஸீர்	 தர்	இ வ டன்	மக்கா க் த்	தி ம்பி	வந் 	ெகாண் ந்தேபா ,
அத் தர்களில்	ஒ வைர	வாளால்	ெவட் 	வீழ்த்தினார்.	மற்ெறா வர்	அைதப்
பார்த் 	மதீனா க் 	ஓ வந் 	ெப மானார்	அவர்களிடம்	நிகழ்ந்தைதக்	 றி
ைறயிட்டார்.

அப்ெபா 	அ பn ம்	தி ம்பி	மதீனா க் 	வந் 	விட்டார்.

அவர்	ெப மானார்	அவர்களிடம்,	“உடன்ப க்ைகப்ப 	தாங்கள்	என்ைன	அ ப்பி
விட் ர்கள்.	பிற 	நிகழ்ந்ததற் த்	தாங்கள்	ெபா ப் 	இல்ைல”	என் 	 றி	விட்
ெவளிேய	ேபாய்விட்டா
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		அ பஸீர்	மதீனாைவ	விட் த்	தப்பி,	கடற்கைர	ஓரமாக	இ ந்த	அல்ஈஸ்	என் ம்
இடத்தில்	ேபாய்த்	தங்கிவிட்டார்.

அங்ேக	ேபாய்	அவர்	தங்கி	இ க் ம்	ெசய்தியான 	மக்காவில்	ஆதரவற்ற
நிைலயில்,	 ன்பத்தில்	உழன் 	ெகாண் ந்த	 ஸ்லிம்க க் த்	ெதரிந்த .

ைறஷிகளின்	ெகா ைமயிலி ந் 	தாங்கள்	தப்பிச்	ெசல்வதற் 	வழி	ஏற்பட்
விட்ட 	என் 	க தி,	அ பஸீர்	தங்கியி ந்த	ப திக் 	ஒ வர்	பின்	ஒ வராக,
மைறவாக,	வரத்	ெதாடங்கி	விட்டார்கள்.

நா க் 	நாள்	 ஸ்லிம்களின்	எண்ணிக்ைக	அல்ஈஸில்	அதிகமாயிற் .	அவர்கள்
அைனவ ம்	அங்ேக	நிைலயாகத்	தங்கிவிட்டார்கள்.

ைறஷிகளின்	வியாபாரப்	ெபா ள்கள்,	அல்ஈஸ்	வழியாகத்தான்	ஷா க் ச்
ெசல்ல	ேவண் யி ந்த .	அவ்வா 	ெசல் ம்	 ைறஷிகளின்	சரக் கைள
ஸ்லிம்	 ட்டத்தினர்	மடக்கிக்	ைகப்பற்றத்	ெதாடங்கினார்கள்.

இந்தச்	ெசய்தி	 ைறஷிக க் த்	ெதரிந்த .	அவர்கள்	ெப மானா க் க்
க தம்	எ தி	அ ப்பினார்கள்.

அக்க தத்தில்:	“ ஸ்லிம்கள்	மக்காவிலி ந் 	மதீனா க் 	வந்தால்	அவர்கைளத்
தி ம்ப	மக்கா க் 	அ ப்பிவிடேவண் ம்	என் 	ஹூைதயிய்யா
உடன்ப க்ைகயில்	 றிப்பிட் ந்த	நிபந்தைனைய	நீக்கிவிடேவண் ம்	என் ம்,	நம்
இரத்த	பந் வத்தின்	ேபரால்	ெபரி ம்	ேவண் கிேறாம்	என் ம்
எ தியி ந்தார்கள்.

அதன்ப ,	அல்ஈஸிலி ந்த	 ஸ்லிம்கைள	எல்ேலாைர ம்	ெப மானார்	அவர்கள்
மதீனா க் 	அைழத் க்	ெகாண்டார்கள்,

அவ்வா 	வந்தவர்க ள்	அ ஜந்த ம்	ஒ வர்.

அதன்பிற ,	 ைறஷிகளின்	வியாபாரத் க் 	எவ்வித	இைட ம்	இல்லாமல்
இ ந்த .
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		மக்கா	வாசிக க் ம்	 ஸ்லிம்க க் ம்	இ ந் 	வந்த	சச்சர
உடன்ப க்ைகயின்	 லம்	ஓரள 	ஓய்ந் ,	சமாதானம்	ஏற்பட்ட ம்	இஸ்லாத்ைதப்
பற்றி	உலகத் க் 	அறிவிக்கப்	ெப மானார்	அவர்கள்	எண்ணினார்கள்.

அதற்காக,	ேதாழர்கைள	எல்லாம்	 ட் 	ெசாற்ெபாழி 	ஒன் 	நிகழ்த்தினார்கள்.

“ஆண்டவன்	என்ைன	உலக	 வதற் ம்	அ ளாக ம்,	 தனாக ம்
அ ப்பி ள்ளான்.	ஹல்ரத்	ஈசா	அவர்களின்	சீடர்கைளப்ேபால்,	உங்க க் ள்
ேவற் ைம	எ ம்	இ க்கக் டா .	என்	சார்பாக,	நீங்கள்	ேபாய்	ஆண்டவனின்

ைத	நிைறேவற் ங்கள்.	உண்ைமைய	உண மா 	மக்கைள	அைழப்பீர்களாக”
என்பதாக	இ தியில்	 றிப்பிட்டார்கள்.

ேராமா ரி	அரசர்	ெகய்ஸர்	(ஸீஸர்)	பாரசீக	அரசர்	 ஸ் பர்ேவஸ்,	எகிப் 	அரசர்
ெகளசீஸ்,	அபிசீனியா	அரசர்	நஜ்ஜாஷீ	ஆகிேயா க் 	இஸ்லாத்தின்

ெப ைமைய	எ த் க் றி,	அதில்	ேச மா 	க தம்	எ தி,	தனித்தனிேய
தர்கள்	 லம்	ெப மானார்	அவர்கள்	அ ப்பி	ைவத்தார்கள்.
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		ேராமா ரி	நாட் ன க் ம்	பாரசீக	நாட் ன க் ம்	நிகழ்ந்த	ேபாரில்,	ேராமா ரி
நாட் ன க் ப்	ெப ம்	ெவற்றி	கிைடத்த .	அைதக்	ெகாண்டா வதற்காக
ேராமா ரி	அரசர்	ஷாம்	ேதசத் க் 	வந்தி ந்தார்.

ெப மானார்	அவர்களின்	 தர்	ஷாம்	ேதசப்	பிரதிநிதி	 லமாகக்	க தத்ைத
ேராமா ரி	அரசர்	ெகய்ஸரிடம்	ேசர்ப்பித்தார்.

க தத்ைதப்	ெபற் க்ெகாண்ட	அரசர்,	“அர 	நாட் லி ந் 	யாேர ம்	இங்ேக
வந்தி க்கின்றனரா?”	என	விசாரித்தார்.

சிலர்	வந்தி ப்பதாகத்	ெதரிவிக்கப்பட்ட .

அவர்கைள	அைழத் 	வ மா 	அரசர்	கட்டைளயிட்டார்.	வியாபாரத் க்காக,
ஷா க் 	வந்தி ந்த	 ைறஷிகளில்	சிலர்	அரச	சைபக் க்	ெகாண்
வரப்பட்டனர்,

ஆண்டவ ைடய	 தர்	என் 	 றப்பட் ள்ள	ெபரிேயா க் 	ெந ங்கிய	உறவினர்
யாேர ம்	உங்களில்	இ க்கின்றனரா?”	என் 	ேகட்டார்	அரசர்.

“நாேன	ெந ங்கிய	உறவினர்”	எனக்	 றினார்	அ ஸூப்யான்.

அரச க் ம்	அ ஸூப்யா க் ம்	மத்தியில்	ெமாழிெபயர்ப்பாளர்	நியமித் ,
உைரயாடல்	ெதாடங்கிய .
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		“நபி	என் 	தம்ைமக்	 றிக்	ெகாள்பவரின்	வரலாற்ைற,	அ ஸ்சிப்பானிடம்	நான்
விசாரிக்கப்	ேபாகிேறன்.	என்	ேகள்விக க் 	அவர்	ஏதாவ 	ெபாய்	ெசான்னால்,
உடேன	அைத	என்னிடம்	ெதரிவிக்க	ேவண் ம்”	என் 	ேராமா ரி	அரசர்,	சைபயில்
அறிவித்தார்.

ெப மானார்	அவர்களிடம்	க ைமயான	பைகைம	ெகாண் ,	அவர்கைளக்
ேகவலப்ப த் வதிேலேய	க த்தாக	இ ந்தவர்	அ ஸ்ஃப்யான்.	ஆயி ம்,
அரசரின்	ேகள்விக க் ப்	ெப மானார்	அவர்கைளப்	பற்றிய	உண்ைமகைளக்
றிய 	ெப மானார்	அவர்க ைடய	ெப ைமைய	ேம ம்	உயர்த்திய .

உண்ைமக் 	அழிவில்ைல;	உண்ைம	எப்ெபா ம்	ெவற்றி	ெப ம்	என்பைத	அரசர்
உள்பட	அைனவ ம்	உணர்ந்தனர்.

அரசர்	ேகட்ட	ேகள்விக க் 	அ ஸூப்யான்	பதில்	அளித்தார்.

அவற்ைறச்	சீர் க்கிப்	பார்த்த	அரசர்,	“அ ஸூப்யானிடேம	அைதத்
ெதளி ப த் கிறார்.

“நபியின்	 ம்பக்	ெகளரவத்ைதப்	பற்றி	உம்மிடம்	ேகட்ேடன்.

அர 	நாட் ல்	மிக ம்	ெகளரவ ம்	ெப ைம ம்	மிக்க	 ம்பத்தில்	அவர்
ேதான்றியதாகக்	 றினி.

தீர்க்கதரிசிகள்	எல்ேலா ேம	ேமன்ைமயான	 ம்பத்திேலேய	ேதான்றி ள்ளனர்.

ன்னர்,	அந்தக்	 ம்பத்தில்	ஒ வ ம்	தம்ைம	நபி	என் 	 றிக்
ெகாள்ளவில்ைல	என்பைத	நீேர	ஒப் க்	ெகாள்கிறீர்.

அவ்வா ,	யாேர ம்	 றியி ந்தால்,	அைதப்	பின்பற்றிேய	இவ ம்	 றி	இ ப்பார்
என் 	நிைனக்கலாம்.

அவ ைடய	 ம்பத்தில்	ஒ வ ம்	அதற் 	 ன்	அரசராக	இ ந்ததில்ைல	என்
ெசால் கின்றீர்.

அவ்வா 	யாராவ 	இ ந்தி ந்தால்,	இழந்த	அரைசப்	ெப வதற்காகேவ,	இவ ம்
தம்ைம	நபி	என் 	 றிக்ெகாள்கிறார்	என் 	ெசால்லலாம்.



அவர்	ஒ ேபா ம்	ெபாய்	ெசான்னதில்ைல	என் 	நீேர	 கின்றீர்.

ஆண்டவ ைடய	அ யார்களிடம்	எவர்	ஒ ேபா ம்	ெபாய்	ெசால்லி
இ க்கமாட்ேடாேரா,	அத்தைகயவர்	ஆண்டவைனப்	பற்றிய	விஷயத்தில்	எவ்வா
கட் ப்பாடான	ெபாய்	ெசால் வார்?

ஏைழகேள	 தலில்	அவைரப்	பின்பற்றியதாகச்	ெசால்கிறீர்.

தீர்க்கதரிசிகைள	 தன்	 தலில்	ஒப் க்	ெகாள்பவர்கள்	ஏைழகேள!

அவ ைடய	மதத்ைதத்	த வியவர்கள்	பின்னர்,	ெவ ப்பைடந் 	எவ ம்	அைத
விட் ,	அகன்றதில்ைல	என் 	 கின்றீர்.

வி வாசத்தின்	உண்ைம	நிைல	அ ேவ	எப்ெபா 	வி வாசம்	உள்ளத்தில்
ெகாண் 	விட்டேதா,	பிற 	அ 	ஒ ேபா ம்	நீங் வதில்ைல.

அவைரப்	பின்பற் பவர்களின்	எண்ணிக்ைக	நா க் 	நாள்	அதிகரித் க்
ெகாண் 	ேபாவதாகக்	 கின்றீர்.

உண்ைமயான	மதமான 	நா க் 	நாள்	வளர்ச்சி	அைடந் 	ெகாண் தான்
இ க் ம்.

ேபார்களில்	சில	ேவைளகளில்	அவ க் ம்,	சில	ேவைளகளில்	உம் ைடய
ட்டத்தின க் ம்	ெவற்றி	கிட் யி ப்பதாகக்	 கிறீர்.

விேராதிக க் 	மத்தியில்	தீர்க்கதரிசிகள்	இவ்வாேற	ேசாதிக்கப்ப கின்றனர்.
ஆனால்	இ தியில்	தீர்க்கதரிசிக க்ேக	ெவற்றி	கிட் ம்.

அவர்	ஒ ேபா ம்	வாக் 	மாறியதில்ைல	என் 	ெசால் கின்றீர்.

தீர்க்கதரிசிகள்	ஒ ேபா ம்	வாக் 	மாறி	நடந் 	ெகாண்டதில்ைல.

பின்னர்	அ ஸுப்யானிடம்,	“அவர்	ேபாதிக் ம்	ெகாள்ைககள்	எைவ?"	என்
ேகட்டார்	அரசர்.

“அவர்	ஆண்டவைன	வணங் ம்ப ம்,	அந்த	ஆண்டவ க் 	ேவ 	யாைர ம்
இைணயாக	ைவக்காமல்	இ க் மா ம்,	ேநான்ைபக்	கைடப்பி க் மா ம்,



உறவினர்கைள	அன்பாக	நடத் மா ம்	ேபாதிக்கின்றார்”	என் 	 றினார்.

“நீர்	இ வைர	 றியைவ	உண்ைமயாக	இ க் மானால்,	அவர்கள்	நபி	என்பதில்
எவ்வித	சந்ேதக ம்	இல்ைல.	அவர்க டன்	நான்	இ ந்தி ப்பின்	அவர்க ைடய
பாதங்கைளக்	க வியி ப்ேபன்.	இன்ெனா 	க த்ைத ம்	இப்ெபா ேத
றிவி கிேறன்.	இன் 	நான்	ஆட்சி	ெச த் ம்	இந்த	நா ம்	ஒ 	காலத்தில்

அவர்கள்	வசமா ம்”	என் 	அரசர்	 றி	 த்தார்.

ெப மானார்	அவர்களிடம்	பைகைம	ெகாண் ந்தா ம்,	அரசரிடம்	உண்ைமைய
ஒளி 	மைறவின்றிக்	 றிய 	வியப் க் ரிய .

			***

	

		ெப மானார்	அவர்களின்	க தம்	அரச	சைபயில்	ப க்கப்பட்ட ம்	சைபயில்	சிறி
பரபரப் 	உண்டாயிற் .

அரசைர	இஸ்லாத்ைத	த மா ம்,	அவ்வா 	ெசய்தால்	நலமாக	இ ப்பீர்கள்
என் ம்	க தத்தில்	 றிப்பிட் ந்த .

அதன்	பின்னர்,	அ ஸூப்யான்	 தலாேனாைர	சைபைய	விட் 	ெவளிேய மா
உத்தரவிடப்பட்ட .

ெவளிேயறிய	அ ஸூப்யான்	தம் ைடய	 ட்டத்தாரிடத்தில்,	“ேராமா ரி	அரச ம்
மதிக் ம்ப யான	ெகளரவத்ைத	 ஹம்ம 	ெபற்றி க்கிறாேர”	என் 	ெசால்லி,
அங்கலாய்த் க்	ெகாண்டார்.
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		ெப மானார்	அவர்கள்	பாரசீக	நாட் 	அரச க் ம்	 தர்	 லம்	க தம்
அ ப்பினார்கள்.

பாரசீக	நாட் 	வழக்கப்ப 	க தம்	எ வதானால்,	அரசர்	ெபயைரேய	தைலப்பில்
எ வ 	வழக்கம்.	ஆனால்,	இக்க தத்திேலா,	 தலாவதாக,	ஆண்டவ ைடய
தி நாம ம்,	அதன்பின்	ெப மானாரின்	தி ப்ெபய ம்	எ தப்பட் ந்தன.

அரசர்	அக்க தத்ைதப்	பார்த்த ம்	ஒ 	அ ைம,	தம்ைமக்	ேகவலப்ப த்தி
எ தியி ப்பதாக	ஆத்திரம்	ெகாண் ,	அந்தக்	க தத்ைதத்	 ண் 	 ண்டாகக்
கிழித் 	எறிந்தார்.

அந்த	விவரம்	ெப மானார்	அவர்க க் த்	ெதரிய	வந்த ம்,	“அந்த	அர ம்
சின்னா	பின்னமாக்கப்பட் வி ம்”	என் 	ெதரிவித்தார்கள்.

க தத்ைத	கிழித் 	எறிந்த	அரசர்	ேம ம்	ெப மானார்	அவர்கைளச்
சிைறப்பி த் க்ெகாண் 	வ மா ,	ஏமன்	நாட் க்	கவர்ன க் 	உத்தரவிட்டார்.
அைத	நிைறேவற் வதற்காக	இ வைர	மக்கா க் 	அ ப்பிைவத்தார்	கவர்னர்.

ெசய்தி	அறிந்த	மக்கா	வாழ்	 ைறஷிகள்,	“ ஹம்மைத	பாரசீக	நாட் 	அரசர்
உயிேரா 	விட் 	ைவக்க	மாட்டார்”	என்	எண்ணி	மிக ம்	 கலம்	அைடந்தனர்.

ஏமனிலி ந் 	வந்த	 தர்	இ வ ம்	ெப மானார்	அவர்கள்	மதீனாவில்
இ ப்பைத	அறிந் ,	அங்ேக	ெசன் 	விவரத்ைதக்	 றினார்கள்.

தர்கள்	இ வைர ம்	ஒ நாள்	அங்ேக	தாமதிக் மா ம்,	ம நாள்	
வதாக ம்	ெப மானார்	அவர்கள்	 றினார்கள்.

அன் 	இர 	ெப மானார்	அவர்கள்	ஆண்டவைனத்	ெதா தார்கள்.

அன் 	இரேவ,	பாரசீக	நாட் 	அரசைர	அவ ைடய	 மார்	ெகான் விட்டார்	என்ற
ெசய்தி	ெப மானார்	அவர்க க் 	ஆண்டவனால்	அறிவிக்கப்பட்ட .

ம நாள்	காைலயில்,	 தர்கள்	இ வைர ம்	ெப மானார்	அவர்கள்	அைழத்
“உங்க ைடய	அரசர்	ேநற் 	இர 	ெகால்லப்பட் 	விட்டார்”	என்
ெதரிவித்தார்கள்.



தர்கள்	தி க்கிட் ,	“தாங்கள்	 வைத	நன் 	சிந்தித் க்	 ங்கள்.
இச்ெசய்திைய	தங்க ைடய	ெபா ப்பின்	மீ 	நாங்கள்	அரச க்
அறிவிக்கின்ேறாம்.	அதனால்	உண்டா ம்	விைளைவ	நீங்கள்	அ பவிக்க
ேவண் யதி க் ம்.	ஏெனனில்,	எந்தக்	 ற்றத் க்காக	நாங்கள்	தங்கைள
ெகாண் 	ேபாக	வந்தி க்கிேறாேமா,	அைதக்	காட் ம்,	தாங்கள்	இப்ெபா
ெசால்வ 	மிகப்	ெபரிதாக	இ க்கின்றேத”	என் 	ெசான்னார்கள்.

அப்ெபா 	ெப மானார்	அவர்கள்,	“என் ைடய	ெபா ப்பிேலேய	இச்ெசய்திைய
நீங்கள்	ெதரிவிக்கலாம்.	அத் டன்	இஸ்லாத்தின்	ஆட்சியான ,	உங்கள்	அரசரின்
சிம்மாசனத்தின்	அஸ்திவாரம்	வைர	வந் 	ேச ம்”	என் ம்	ெதரிவி ங்கள்	என்
றினார்கள்.

தர்கள்	இ வ ம்	ஏம க் த்	தி ம்பி	வந் 	ஆட்சித்	தைலவரிடம்	ெசய்திையச்
ெசான்னார்கள்.

அைதக்	ேகட்ட ம்	அவர்	வியப்பைடந்தார்.	“இச்ெசய்தி
உண்ைமயாயி க் மானால்,	அவர்கள்	நபிகள்	என்பதில்	எவ்வித	ஐய ம்	இல்ைல.
ஏெனனில்,	இந்தச்	ெசய்திைய	ெவ ெதாைலவில்	இ ந் 	அறிந் 	அவர்கள்
ெசால்லியி க்கிறார்கள்”	என்றார்.

சில	நாட்க க் ப்	பிற ,	ெப மானார்	அவர்கள்	 றிய 	உண்ைம	என்ப 	ெதரிய
வந்த .

அரசர்	ெகால்லப்பட் 	அவ ைடய	மகன்	ஆட்சிைய	ஏற்றி க்கிறார்	என்ற	அறிக்ைக
ஆ ந க் க்	கிைடத்த .

அப்ெபா ேத,	ெப மானார்	அவர்கள்	ஆண்டவ ைடய	உண்ைமயான	தி த் தர்
என்பைத	அவர்	நன் 	உணர்ந் ,	இஸ்லாத்ைதத்	த வினார்.	அவேரா 	ஏமன்
ப தியிலி ந்தவர்க ம்	இஸ்லாத்தில்	ேசர்ந்தனர்.
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		இப்ெபா 	எகிப் 	ேதசமாக	விளங் வ 	 ன்னர்	மிஸ் 	என் ம்	நாடாக
இ ந்த .	அைத	 ெகளகிஸ்	என்ற	கிறிஸ் வ	மதத்	தைலவர்	ஆட்சி	 ரிந்
வந்தார்.

ெப மானார்	அவர்கள்	மற்ற	அரசர்க க் க்	க தம்	எ தி,	இஸ்லாத்ைதத்
த மா 	அைழப் 	வி த்தைதப்	ேபாலேவ,	அந்தக்	கிறிஸ் வ	மதத்
தைலவ க் ம்,	 தர்	 லம்	க தம்	அ ப்பினார்கள்.

ெப மானார்	அவர்களின்	 தைர	அவர்	அன் டன்	வரேவற் 	உபசரித்தார்.
க தத்ைதப்	ப த் க்	க த்ைதத்	ெதரிந் 	ெகாண்டார்.

“நபி	ஒ வர்	ேதான் வார்கள்	என்பைத	நான்	 ன்னேர	அறிேவன்.	ஆனால்,
அவர்கள்	ஷாம்	ேதசத்தில்	தான்	ேதான் வார்கள்	என	எண்ணி	இ ந்ேதன்.
தங்க ைடய	 தைரக்	ெகளரவப்ப த்தி,	சில	பரி கைள ம்	தங்க க்
வழங்கி ள்ேளன்,	சிறந்த	சில	உைடகள்,	மிஸ் 	நாட் ப்	ெபண்கள்	இ வர்	உயர்
தரமான	ஒ 	ேகாேவ 	க ைத	ஆகியவற்ைற	அ ப்பி ள்ேளன்”	என	பதில்	எ தி,

தரிடம்	ேமற்கண்டவற்ைறப்	ெப மானார்	அவர்க க் 	அ ப்பி	ைவத்தார்
அவர்.

தைலவரின்	பரி கைள ம்,	க தத்ைத ம்	ெப மானார்	மகிழ்ேவா 	ஏற் க்
ெகாண்டார்கள்.

வந்த	இரண் 	ெபண்களில்	ஒ வரான	மாரிய்யத் ல்	கிப்தி	நாச்சியாைரப்
ெப மானார்	தி மணம்	ெசய் 	ெகாண்டார்கள்.	nரின்	என்ற	மற்ெறா
ெபண்ைண	கவிஞர்	ஹஸ்ஸா ப் 	தாபித்	தி மணம்	ெசய் 	ெகாண்டார்.
ேகாேவ 	க ைதையப்	ெப மானார்	அவர்கள்	 ல் ல்	எனப்	ெபயரிட்
சவாரிக் ப்	பயன்ப த்திச்	ெகாண்டார்கள்.

“எனக் 	ேமேல	இ ப்பவர்கள்	என்ைன	ெவளிேயற்றி	வி வார்கள்	என்ற
அச்சமில்லாதி ப்பின்,	நா ம்	உங்கைளப்	பின்பற்றியி ப்ேபன்”	என் 	அவர்
க தத்தில்	 றிப்பிட் ந்தார்.

			***

	



		அபிசீனியா	நாட் 	அரசர்	நஜ்ஜாஷிக் 	ெப மானார்	அவர்கள்	எ திய	க தம்
கிைடத்த ம்.	ெப மானார்	அவர்கைள	ஆண்டவனின்	உண்ைமயான	தி த் தர்
என	ஏற் க்	ெகாண் 	உடேன	பதில்	அ ப்பி	ைவத்தார்.

			***

	

		அரபி	ேதசத் ப்	பிர க்க க் ப்	ெப மானார்	அவர்கள்	அ ப்பிய
க தங்க க் ம்	பதில்	வந்தன.

			***

	

		ேராமா ரிச்	சக்கரவர்த்தியின்	ஆட்சியின்கீழ்,	ஷாம்	ேதசத்ைத	நிர்வாகம்
ெச த்தி	வந்த	ஹாரிஸ்	கஸ்ஸானி	என்பவ க் ப்	ெப மானார்	அவர்கள்
அ ப்பிய	க தத்ைதக்	கண் 	அவர்	மி ந்த	சினம்	ெகாண் 	பைடகைளத்	தயார்
ெசய் ம்ப 	உத்தரவிட்டார்.

ஸ்லிம்கைள	அவர்	எந்த	ேநரத்தி ம்	தாக்கக் ம்	என் 	ஒவ்ெவா 	நிமிட ம்
எதிர்பார்க்கப்பட்ட .

அவ்விேராதேம	பின்னர்	'த க்'	சண்ைடக் க்	காரணமாக	அைமந்த .
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		மிஸ் 	ஆட்சித்	தைலவ க் ப்	ெப மானார்	அவர்கள்	எ திய	க தத்ைத	அவர்
பத்திரப்ப த்தி	ைவத்தி ந்தைத	இஸ்லாமிய	வரலா கள்	 றிப்பி கின்றன.

1853-ம்	ஆண் ல்	பிெரஞ் 	உல்லாசப்	பயணிகள்	சிலர்,	மிஸ் 	(எகிப் )	ேதசத்தில்
ற் லாச்	ெசன்ற	ேபா ,	ஒ 	கிறிஸ் வ

மடத்தில்	ெப மானார்	அவர்களின்	ேமற்ப 	க தம்	அகப்பட்ட .	அதில்	உள்ள
எ த் க்கள்	அக்காலத்திய	அரபி	எ த்தில்	எ தப்பட் ந்தன.	டாக்டர்	பாட்ஜர்
என்பவர்	அைதப்	பிரித் 	எ த் 	இக்காலத்திய	எ த்தில்	எ தினார்.

அதில்	காணப்ப ம்	வாசகத் க் ம்,	இஸ்லாமிய	வரலாற்றில்,	மிஸ் 	ேதச
அரச க் 	எ தப்பட்டதாகக்	 றப்ப ம்	வாசகத் க் ம்	ெகாஞ்சம் ட	ேவ பா
இல்ைல.

அக்க தத்தின்	இ தியில்,	“ ஹம்ம ர்	ரஜூ	 ல்லாஹ்”	என்ற	 த்திைர	ஒன்
இடப்பட் க்கிற .	வரலா களி ம்	அவ்வா 	 த்திைரயிடப்	ெபற்றதாகக்
றிப்பிடப்பட் க்கிற .

அக்க தம்	இப்ெபா 	கான்ஸ்டாண் ேநாபில்	அரண்மைனயில்	இ க்கிற .
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		மதீனாவிலி ந் 	இ 	ைமல்	ெதாைலவில்	உள்ள 	ைகபர்.	அ 	ெசழிப்பான
ஒ 	ப தி.	அதனால்	 தர்கள்	அங்ேக	ெசன் 	ேகாட்ைட	கட் க்	ெகாண்
வாழ்ந்தனர்	ப நலீர்	ேகாத்திரத்ைதச்	ேசர்ந்ேதார்	மதீனாவிலி ந்
ெவளிேயற்றப்பட்டேபா ,	அங்ேக	 ேயறினர்	என்பைத	 ன்னர்	ப த்ேதாம்.
அப்ெபா 	 தல்	 தர்க க் ைகபர்	மிக ம்	 க்கியமான	இடமாக	இ ந்த .

ஸ்லிம்களின்	ெசல்வாக் 	 தர்கைளப்	ெபாறாைமப்	படச்	ெசய்த .

ன் 	அகழ்ச்	சண்ைடையத்	 ண் யவர்கள்	அங்ேக	இ ந்த	 தர்கேள.

ைகபரில்	உள்ள	 தர்க க் 	ஹைய ம் 	அக்தப்	என்பவர்	தைலவராக	இ ந்தார்.
ப 	 ைறலாச்	சண்ைடயில்	அவர்	ெகால்லப்பட்டார்.

அவ க் ப்	பின்	அ ராபி	அஸ்லம்	என்பவர்	தைலைம	வகித்தார்.	அவர்	மி ந்த
ெசல்வாக் ள்ள	வியாபாரி.

அர 	நாட் ல்	அதிக	ெசல்வாக் ள்ள	கத்பான்	 ம்பத் க் ம்	ைகபர்
தர்க க் ம்	ெந ங்கிய	ெதாடர் 	இ ந்த .	அந்த	இ 	ேகாத்திரத்தின ம்

நட் ற 	உடன்ப க்ைக	ெசய் 	ெகாண் ந்தார்கள்.

ஹிஜ்ரி	6-வ 	ஆண் ,	அ ராபி	 தர்	தைலவர்	கத்பான்	ேகாத்திரத்தாரிடம்
ெசன் ,	அவர்கைள ம்	அவர்கைளச்	ேசர்ந்தவர்கைள ம்	இஸ்லாத் க்
விேராதமாகச்	சண்ைட	ெசய் மா 	 ண் விட்டார்.	அவர்கள்	மதீனாைவத்
தாக் வதற் ப்	ெபரிய	பைடையத்	திரட் த்	தயாராகி	விட்டார்கள்.

அப்ெபா 	ரமலான்	மாதம்,	 தர்	தைலவர்	அ ராபி	ைகபர்	ேகாட்ைடயில்
ங்கிக்	ெகாண் க்ைகயில்,	அன்சாரி	ஒ வர்	அங்ேக	ேபாய்	அவைரக்	ெகான்

விட்டார்.

அவ க் ப்பின்,	யாஸிர்	என்பவர்	தைலைமப்	பதவிைய	ஏற்றார்.	 தர்கைள ம்
கத்பான்	 ட்டத்தாைர ம்	இைணத் ,	மதீனாைவத்	தாக் வதற் 	அவ ம்
ெப ம்பைடையத்	திரட் னார்.

இச்	ெசய்திைய	அறிந்த	ெப மானார்	அவர்கள்,	யாஸிைர	அைழத் 	வ மா
ப்ப 	ேபைர	அ ப்பி	ைவத்தார்கள்.	அவர்கள்	ேபாய்	யாஸிைர	அைழத் க்



ெகாண் 	தி ம் ம்	ேபா ,	யாஸி க் 	ஏேதா	சந்ேதகம்	ேதான்றி,	 ஸ்லிம்
ஒ வரின்	வாைளக்	ைகப்பற்ற்	 ற்பட்டார்.	ஆனால்	வீரேரா	 திைரைய	விைரவாகச்
ெச த்தினார்.	யாஸிர்	அவைர	ேவகமாக	பின்	ெதாடர்ந் 	ெவட்ட	 யன்றார்.
ஆனால்,	அந்த	 ஸ்லிம்	யாஸிைர	ெவட்டேவ	அவர்	கீேழ	வி ந்தார்.	அப்ெபா
ெவட் ய	 ஸ்லிைம ம்	அவர்	காயப்ப த்தி	விட்டார்.

அதிலி ந் 	 ஸ்லிம்க க் ம்	யாஸி டன்	வந்த	 ப்ப 	 தர்க க் ம்	சண்ைட
ண்ட .	 தர்களிேல	ஒ வர்	மட் ேம	தப்பினார்.

ைகபரி ள்ள	 தர்கள்	 ைறஷிகைள ம்,	கத்பான்	 ட்டத்தாைர ம்,
ஸ்லிம்க க் 	விேராதமாகச்	சண்ைட	ெசய் மா 	 ண் விட் க்

ெகாண் ந்தார்கள்.

அப்ெபா ,	மதீனாவில்	உள்ள	 னாபிக் க ம்	 ஸ்லிம்க ைடய	நிைலைமைய
பலவீனமாகக்	காட் ,	 தர்க க் 	ஊக்க	 ட் 	வந்தார்கள்.

ெப மானார்	அவர்கள்,	 தர்க டன்	சமாதான	உடன்ப க்ைக	ெசய் ெகாள்ள
வி ம்பி,	அப் ல்லாஹ்	இப் 	ரவாஹாைவ	அவர்களிடம்	அ ப்பினார்கள்.	ஆனால்,
இயல்பாகேவ	கல்ெநஞ்சர்களான	 தர்கள்	ேம ம்	சந்ேதகம்	ெகாள்ளத்
ெதாடங்கினார்கள்.

னாபிக் களின்	தைலவர்	அப் ல்லாஹ்	இப் உைப,	ைகபரி ள்ள	 தர்க க்
“ ஹம்ம 	உங்கைளத்	தாக்கப்	ேபாவதாகத்	ெதரிகிற .	ஆனால்,	நீங்கள்
அவ க் ப்	பயப்படக்	 டா .	அவ டன்	ேசர்ந்தி ப்ேபாரின்	எண்ணிக்ைகேயா
மிக ம்	 ைற .	தவிர,	அவர்களிடத்தில்	த ந்த	ஆ தங்க ம்	இல்ைல”	என்ற
ெசய்திையச்	ெசால்லி	அ ப்பினார்.

இச்ெசய்திையக்	ேகட்ட ம்	 தர்கள்	சமாதான	உடன்ப க்ைக	ெசய் ெகாள்ள
ம த் விட்டனர்.
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		 தர்களின்	தைலவர்கள்	மதீனாைவத்	தாக் வதற்காக	கத்பான்
ேகாத்திரத்தினைர ம்	தங்க டன்	ேசர்த் க்	ெகாண்டார்கள்.

தாக் த க் 	ஆரம்பம்,	அல்கபா	என் ம்	ேமய்ச்சல்	நிலத்தில்	ெப மானார்
அவர்களின்	பால்	கறக் ம்	ஒட்டகங்கள்	ேமய்ந் 	ெகாண் ந்தன.	சிலர்	அங்ேக
ேபாய்	இ ப 	ஒட்டகங்கைளக்	ைகப்பற்றி,	ேமய்த் க்	ெகாண் ந்த	ப கிபாரீ
ேகாத்திரத்ைதச்	ேசர்ந்தவைரக்	ெகான் 	விட்டேதா ,	அவ ைடய
மைனவிைய ம்	சிைறப்ப த்தி	விட்டனர்.

ஸ்லிம்களில்	அம் 	எய் வதில்	திறைமசாலியான	ஸ்லமா	இப் 	அம க் ச்
ெசய்தி	ெதரிந்த .	உடேன	அவர்	கத்பான்	 ட்டத்தாைரப்	பின்ெதாடர்ந்
ெசன்றார்.	அவர்கேளா	அ கில்	இ ந்த	 ைகயில்	ேபாய்	ஒளிந் 	ெகாண்டார்கள்.
ஸலமா	 ைகயின்	அ கில்	ெசன் 	அவர்களின்மீ 	அம் கைள	வி த்தார்.
ட்டத்தினர்	ஒட்டகங்கைள	விட் 	ஓ விட்டார்கள்.

உடேன	ஸலமா	ெப மானார்	அவர்களிடம்	வந் 	விவரத்ைதக்	 றி,	தம்ேமா 	
ேபர்கைள	அ ப் வதாயி ந்தால்,	அவர்கள்	அைனவைர ம்	சிைறப்ப த்திக்
ெகாண் 	வ வதாகக்	 றினார்.

ெப மானார்	அவர்கள்,	“பைகவர்கள்	உம்மிடம்	அகப்ப வார்களானால்,	நீர்
இரக்கத் டன்	நடந் 	ெகாள் ம்”	என் 	உத்தரவிட்டார்கள்.

இந்த	நிகழ்ச்சி	நடந் 	 ன் 	நாட்க க் ப்	பிற ,	ைகபர்ச்	சண்ைட
ெதாடங்கிய .

தர்க ம்,	கத்பான்	 ட்டத்தா ம்	மதீனாைவத்	தாக்கத்	தயாராகி	விட்டார்கள்
என்ற	உ தியான	ெசய்தி	ெப மானார்	அவர்க க் க்	கிைடத்த .

அதற் 	அறி றியாக,	கத்பான்	 ட்டத்தார்	ஒட்டகங்கைளக்	ெகாள்ைள
அ த்தார்கள்.	அவர்கைள	 றிய ப்பதற்காகப்	ெப மானார்	அவர்கள்	ைகபைரத்
தாக்க	எண்ணம்	ெகாண்டார்கள்.

ைகபர்ச்	சண்ைடயான 	அதற் 	 ன்	நிகழ்ந்த	இதர	சண்ைடகளினின் ம்
மா பட்டதா ம்.



ைகபர்	மீ 	பைடெய க்கப்	ெப மானார்	அவர்கள்	எண்ணிய	ேபா ,
“ஆண்டவ க்காகச்	சண்ைட	ெசய்ய	வி ப்பம்	உள்ளவர்கள்	மட் ேம	நம் டன்
ேசர்ந் 	வா ங்கள்”	என	பகிரங்கமாக	உத்தர	விட்டார்கள்.
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		ஹிஜ்ரீ	ஏழாவ 	ஆண் ,	கத்பான்	 ட்டத்தினைர ம்	 தர்கைள ம்
றிய ப்பதற்காகப்	ெப மானார்	அவர்கள்	மதீனாைவ	விட் ப்	 றப்பட்டார்கள்.

அவர்க ைடய	பிராட் யார்களில்	உம் ஸமா	அவர்கள்	மட் ம்	உடன்	ெசன்றார்கள்.

ெப மானார்	அவர்க டன்	ெசன்ற	பைடகளின்	எண்ணிக்ைக	ஆயிரத்
அ .	அவற்றில்	இ 	 திைரப்பைட ம்	மீதி	காலாட்பைட மாயி ந்தன.

நைடெபற்ற	சண்ைடகளில்	சிறிய	ெகா கைளேய	ெகாண் 	ேபாவ 	வழக்கம்.
இப்ெபா 	 ன் 	ெபரிய	ெகா கள்	ெகாண் 	ெசல்லப்பட்டன.

பைட	 றப்பட் ச்	ெசல் ம்ேபா ,	பிரபலமான	அர க்கவிஞர்	ஒ வர்	அர ப்
பாடைலப்	பா 	பைடயின க் 	உற்சாக ட் னார்.

“அல்லாஹ்ேவ!	நீ	வழிகாட்டா	விட்டால்,	நாங்கள்	ஒ 	ேபா ம்	ேநர்வழிைய
அைடந்தி க்க	மாட்ேடாம்.

ேநான் 	ைவத்தி க்க ம்	மாட்ேடாம்.

த மம்	ெசய்தி க்க ம்	மாட்ேடாம்.

ெதா 	இ க்க	மாட்ேடாம்.

நாங்கள்	உனக் 	அர்ப்பணமாகிேறாம்.

எங்க ைடய	வணக்கத்தில்	ஏற்ப ம்	 ைறகைள	ெபா த் 	அ ள்க.

எங்க க் 	அைமதிையக்	ெகா த் 	அ ள்க.

உதவிக்காக	நாங்கள்	அைழக்கப்பட்டால்,	நாங்கள்	ேசர்ந் 	ெகாள்ேவாம்.

நியாயமற்ற	காரியங்க க் 	எங்கைள	யாேர ம்	அைழத்தால்	நாங்கள்	அைத
ம ப்ேபாம்.



நாங்கள்	சண்ைட	ெசய்வதாயி ந்தால்,	எங்க ைடய	கால்கள்	நிைலத்
நிற் மா 	அ ள்	 ரிவாயாக.

உன் ைடய	க ைணைய	விட் 	நாங்கள்	விலகி	இ க்க	மாட்ேடாம்”

ேமற்கா ம்	பாடைலப்	பா க்	ெகாண் 	 றப்பட் ச்	ெசன் ார்கள்.

ேபா ம்	வழியில்	அவர்கள்	ெபரிய	ைமதானத்ைத	அைடந்தார்கள்.

ேதாழர்கள்	“அல்லாஹூ	அக்பர்,	அல்லாஹ	அக்பர்”	என் 	ெப 	 ழக்கம்	ெசய்
ெகாண் 	சண்ைடக் க்	கிளம்பினார்கள்.

அைதக்	கவனித்த	ெப மானார்	அவர்கள்,	“ெம வாகச்	ெசால் ங்கள்.
ஏெனனில்,	உங்களிலி ந் 	ெதாைலவில்	இ க் ம்	ஒ வைனேயா,	அல்ல
கா ேகளாத	ஒ வைனேயா	நீங்கள்	அைழக்கவில்ைல.	நீங்கள்	யாைரக்
ப்பி கிறீர்கேளா	அவன்	உங்க க் 	ெந க்கமாகேவ	இ க்கிறான்,”	என்

அறி த்தினார்கள்.
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		இந்தச்	சண்ைடயில்	கலந் 	ெகாள்ள,	 ஸ்லிம்	ெபண்கள்	தாங்களாகேவ
வந்தி ந்தார்கள்.

ெப மானார்	அவர்கள்	அைத	அறிந்த ம்,	அவர்களிடம்	“நீங்கள்	யா டன்,
எவ ைடய	உத்தரவின்ேபரில்	வந்தீர்கள்?”	என	ேகாபக்	 ரலில்	ேகட்டார்கள்.

அந்தப்	ெபண்கள்	எல்ேலா ம்,	“ஆண்டவ ைடய	 தர்	அவர்கேள!	 ல்	 ற்
ஏதாவ 	சம்பாதித் ,	இந்தச்	சண்ைடயில்	உதவி	 ரியலாம்	என் தான்	நாங்கள்
வந்ேதாம்.	காயம்	அைடந்தவர்க க் த்	ேதைவயான	ம ந் கள்	எங்களிடம்
உள்ளன	அைதத்	தவிர,	சண்ைடயில்	அம் கள்	எ த் க்	ெகா ப்ேபாம்”	என்
ெசான்னார்கள்.

ன் 	நிகழ்ந்த	சண்ைடகளில்	காயம்	பட்டவர்க க் ப்	ெபண்கள்	சிகிச்ைச
ெசய்வ ம்,	தாகம்	ேமலிட்டவர்க க் த்	தண்ணி	வழங் வ ேம
வழக்கமாயி ந்த .	ஆனால்,	சண்ைட	ெசய்கிறவர்க க் 	அம் 	எ த் க்
ெகா ப்ப 	பற்றி	இந்தச்	சண்ைடயில்	மட் ம்	வழக்கமாயிற் .
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		 ஸ்லிம்	பைடகள்	ெசல் ம்	வழியில்,	ரஜீஅ	என் ம்	இடத்தில்,	தங்கள்
ெபா ள்கைள ம்	 டாரங்கைள ம்	ெபண்கைள ம்	இறக்கி	விட்டனர்.

அந்த	இடமான ,	கத்பான்	 ட்டத்தார்	இ க் ம்	இடத் க் ம்	ைகப க் ம்
மத்தியில்	இ ந்த .

பைடகள்	எல்லாம்	ைகபைர	ேநாக்கிப்	 றப்பட் ச்	ெசன்றன.

அைத	அறிந்த	கத்பான்	 ட்டத்தார்	ஆ தங்கள்	தாங்கி,	ைகபைர	ேநாக்கிப்
றப்பட்டாகள்.	ஆனால்,	சிறி 	 ரம்	ெசன்ற ம்,	தங்கள்	வீ கள்	எல்லாம்
பா காப்பற் 	இ ப்பைதக்	க தி,	உடேன	பின்வாங்கி	ஊ க் த்	தி ம்பி
விட்டார்கள்.

ைகபரில்	ஆ 	ேகாட்ைடகள்	இ ந்தன.	அவற்றில்	இ பதினாயிரம்	ேபார்	வீரர்கள்
ைவக்கப்பட் ந்தனர்.	அந்தக்	ேகாட்ைடகளில்	மிக ம்	உ தி ம்	பா காப் ம்
உள்ள 	அல்க ஸ்	என் ம்	ேகாட்ைடேய	ஆ ம்.

அர 	நாட் ல்	திறைமயான	வீரர்	மர்ஹப்	என்பவர்	அந்தக்	ேகாட்ைடக் த்
தளபதியாக	இ ந்தார்.

ஸ்லிம்	பைட,	ைகப க் 	அ கி ள்ள	ஸஹ்பா	என் ம்	இடத்ைத	அைடந்த .
மாைல	ேநரம்	ஆகிவிட்ட	ப யால்,	அங்ேகேய	ெதா தார்கள்.

பிற 	அவ்விடத்ைத	விட் 	 றப்பட் க்	ைகபைர	ெந ங்கிய ம்	இர
ேநரமாகிவிட்ட .	ைகபரி ள்ள	கட்டடங்கள்	யா ம்	இ ளில்	பைடயின்	பார்ைவக்
நன் 	 லப்பட்டன.

ன்ேனறிச்	ெசல்லாமல்,	அவ்விடத்திேலேய	நின் 	ெகாள் மா 	ெப மானார்
அவர்கள்	பைடக் க்	கட்டைள	இட்டார்கள்.

அதன்பின்,	“ஆண்டவேன,	நாங்கள்	இந்த	நகரத்தி ைடய ம்,
நகரவாசிக ைடய ம்,	இன் ம்	இந்த	நகரத்தி ள்ள	ெபா ள்க ைடய ம்
நன்ைமையேய	உன்னிடத்தில்	ேவண் கிேறாம்.	இன் ம்,	இைவ	எல்லாவற்றின்
தீங்ைக	வில;	உன்னிடத்தில்	பா காப் த்	ேத கிேறாம்”	என	ெப மான,	அவர்கள்
ேவண் தல்	ெசய்தார்கள்.



ெப மானார்	அவர்கள்	ஒவ்ெவா 	ஊ க் ள்	 ைழ ம்	 ன்	இவ்வா
பிரார்த்தைன	ெசய்வ 	வழக்கமாயி ந்த .

இர 	ேநரத்தில்	ெப மானார்,	அவர்கள்	பைகவர்கைளத்	தாக் வ 	இல்ைல;
ஆதலால்,	அன் 	இர 	அங்ேக	தங்கிவிட் க்	காைலயில்	ைகப க் ள்
ைழந்தார்கள்.

தர்கள்	தங்கள்	 ம்பத்தினைர	பா காப்பான	ஒ 	ேகாட்ைடயி ம்,
தானியங்கைள ம்,	சண்ைடக் 	ேவண் ய	தளவாடங்கைள ம்	ஒ
ேகாட்ைடயி ம்,	பைடகைள	இரண் 	ேகாட்ைடகளி ம்	ைவத்தி ந்தார்கள்.

அதிகாைலயில்,	 தர்களின்	ேகாட்ைடகைளத்	தாக்கினார்கள்.	அவர்க ைடய
ேகாட்ைடக் ள்	ஒவ்ெவான்றாக	 ஸ்லிம்கள்	வசமாயின.	இ ப 	நாட்கள்	மிக
உக்கிரமாக	 ற் ைகயிட்டதின்	பின்னர்	ெவற்றி	ெபற	 ந்த .

தர்கள்	உ தியான	ேகாட்ைடக் ள்	இ பதினாயிரம்	வீரர்கள்	இ ந் ம்	அவர்கள்
ேதாற் விட்டனர்.	அதற் க்	காரணம்	என்ன	என்ப 	ேகள்வி.

தாங்கள்	ேகாட்ைடக் ள்	இ ப்பதால்,	 ஸ்லிம்களால்	தங்கைள	எ ம்	ெசய்ய
இயலா 	என	மி ந்த	நம்பிக்ைக	ெகாண் ந்தார்கள்	 தர்கள்.

ஸ்லிம்களின்	தி ர்த்	தாக் தலா ம்,	ேகாட்ைடக் ள்	இ ந் 	ெகாண்ேட
சண்ைடயிட	ேவண் யி ந்ததா ம்,	தண்ணீர்	தட் ப்பட்டா ம்	 தர்கள்	திண்டாட
ேவண் யதாயிற் .

கத்பான்	 ட்டத்தாரின்	ெவளி	உதவி	எதிர்பார்த்தப 	அவர்க க் க்
கிைடக்கவில்ைல.

தர்களிைடேய ம்	ஒற் ைம	நிலவவில்ைல.	தங்கள்	ஆட்கைளேய	காட் க்
ெகா க்க	அவர்கள்	தயங்கவில்ைல.

இந்தச்	சண்ைடயில்	 தர்கள்	ெதாண் ற் 	 ன் 	ேபர்க ம்	 ஸ்லிம்கள்
பதிைனந் 	ேபர்க ம்	உயிர்	 றந்தனர்.

இந்தச்	சண்ைடயில்,	ஆ தங்க ம்,	ஆபரணங்க ம்	கால்நைடக ம்,
ேதாட்டங்க ம்,	நிலங்க ம்	 ஸ்லிம்க க் 	ஏராளமாகக்	கிைடத்தன.



ஸ்லிம்கள்	அைடந்த	ெவற்றிக் ப்பின்,	“நாட்ைடத்	தங்களிடேம	விட்
வி மா ம்,	ஆண் ேதா ம்	விைளெபா ள்களில்	பாதிையத்	தந்
வி வதாக ம்”	ெப மானார்	அவர்களிடம்	வந் 	 தர்கள்	ேவண் க்	ெகாண்டனர்.
அவர்க ம்	அதற் ச்	சம்மதித்தார்கள்.
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		ைகபர்	சண்ைடயின்ேபா ,	பலர்	சிைறப்ப த்தப்	பட்டனர்.	அவர்களில்	ஸ்பிய்யா
என் ம்	ெபண் ம்	ஒ வர்.	அவர்	ைகபரில்	வாழ்ந்த	 தர்களின்	தைலவரின்
மகள்.	அவ ைடய	கணவேரா	ப நலீர்	 ட்டத்தாரின்	தைலவர்.

சண்ைடயில்	தந்ைதைய ம்,	கணவைர ம்	இழந் 	சிைறப்பட்ட	அந்தப்	ெபண்ைண,
ெப மானார்	அவர்கள்	வி வித் ,	ஆதரவற்ற	நிைலயில்	இ ந்த	அவைரத்
தி மணம்	ெசய் 	ெகாண்டார்கள்.

ெப மானார்	அவர்கள்	அவைர	தி மணம்	ெசய் 	ெகாண்டதற் க்	காரணம்
என்ன?

உயர்	 ம்பத்தில்	பிறந்த	அந்தப்	ெபண்	தன்	தந்ைதைய ம்,	கணவைர ம்	இழந்
ஆதரவற்ற	நிைலயில்	இ ந்தார்	மற் ம்,

தர்கேளா,	 ஸ்லிம்களிடம்	க ம்	பைகைம	ெகாண் ந்தனர்.	இந்தத்
தி மணத்தால்,	அவர்க ைடய	விேராத	மனப்பான்ைம	நீங் ம்	என் 	ெப மானார்
அவர்கள்	க தினார்கள்.

	



	145.	����������	�����
		ைகபரின்	சண்ைட	 ந்த ம்,	அங் ள்ள	நிைலைமகைளச்	சீர்ப த்தி,	ஒ ங்
ெசய்ய,	ெப மானார்	அவர்கள்	சிலநாட்கள்	அங்ேக	தங்கினார்கள்.

நாயகம்	அவர்கள்,	 தர்க க் 	அைமதிைய	ஏற்ப த்திக்	ெகா த் ,
அவர்க டன்	சமாதானமாயி ந் ம்,	 தர்களின்	ெதால்ைல	நீங்கியபா ல்ைல.

ெப மானார்	அவர்கள்	ைகபரில்	தங்கி	இ ந்தேபா 	ஒ 	 தப்	ெபண்	ெப மானார்
அவர்கைள ம்,	அவர்க ைடய	ேதாழர்கள்	சிலைர ம்	வி ந் க் 	அைழத்தார்.

ெப மானார்	அவர்க ம்	சம்மதித் 	அவள்	வீட் க் ச்	சாப்பிடச்	ெசன்றார்கள்.

இைறச்சியில்	நஞ் 	கலந் 	ெப மானார்	அவர்க க் ம்,	மற்றவர்க க் ம்	உண
பைடத்தாள்.

ெப மானார்	அவர்கள்	ஒ 	இைறச்சித்	 ண்ைட	எ த் 	வாயில்	ைவத்த ேம,
நஞ் 	கலந் ள்ளைத	அறிந் ,	அைதத்	 ப்பி	விட்டார்கள்.	உடன்	இ ந்த	ேதாழர்
பிஷ் 	அந்த	இைறச்சிைய	உண் 	உயிர்	 றந்தார்.

ெப மானார்	அவர்கள்,	அந்தப்	ெபண்ைண	அைழத் 	விசாரித்தார்கள்.

அந்தப்	ெபண்,	“தாங்கள்	உண்ைமயில்	நபி	தானா	என்பைதச்	ேசாதித் ப்
பார்ப்பதற்காகேவ,	நஞ்ைசக்	கலக்க	ஏற்பா 	ெசய்ேதாம்.	தாங்கள்	உண்ைமயில்
நபியாய்	இ ந்தால்,	இந்த	விஷம்	தங்கைள	ஒன் ம்	ெசய்யா .	அவ்வா
இல்லாமல்,	தாங்கள்	மற்ற	அரசர்கைளப்	ேபான் 	ஓர்	அரசராக	இ ந்தால்	இந்த
விஷம்	தங்கைளக்	ெகான் 	வி ம்.	அதனால்,	தங்களிடமி ந் 	வி தைல
கிைடக் ம்”	என	உண்ைமையக்	 றினாள்.	தங்கைளக்	ெகால்ல	 யன்றதற்காக
நாயகம்	அவர்கள்	அவ க் 	தண்டைன	எ ம்	ெகா க்கவில்ைல.
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		ைகபர்	பிரேதசம்	தங்க ைடய	கட் ப்பாட் ன்	கீழ்	வந்த ம்,	அைத	இரண்
பங்காக்கி,	ஒ 	பங்ைகப்	ெபா 	நிதிக் 	ஒ க்கி,	அதாவ 	வி ந்தினர்,

தர்க ைடய	ெசல க்காக	ஏற்ப த்தி	ைவத்தனர்.

மற்ெறா 	பங் ,	ேபாரில்	கலந் 	ெகாண்ட	 த்த	வீரர்கள்	அைனவ க் ம்
சமமாகப்	பங்கிட் க்	ெகா க்கப்	பட்ட .

வீதாசாரப்ப 	ெப மானார்	அவர்க க் ம்	பங் 	கிைடத்த .	ைகபரின்
ெவற்றிக் ப்பின்,	 ஸ்லிம்	அரசியல்	நிைலைமயில்	ஒ 	 மலர்ச்சி	ேதான்றிய .

இஸ்லாத் க் 	 க்கியமாகப்	பைகவர்கள்	இ வைகயாக	இ ந்தனர்.	அவர்கள்
ைறஷிக ம்,	 தர்க ம்	ஆவார்கள்.

கிறிஸ் வர்கள்	அேரபியாவில்	இ ந்த	ேபாதி ம்,	அவர்க க் ப்	ேபாதிய
வலிைமேயா	ெசல்வாக்ேகா	இல்ைல.

ைறஷிக ம்	 தர்க ம்	ெகாள்ைக	ேவ பா 	உைடயவர்களானா ம்,
இஸ்லாத்ைதத்	தாக் வதற் 	மட் ம்	அவர்கள்	ஒன் 	ேசர்ந் 	ெகாள்வார்கள்.

ைகபரின்	ெவற்றிக் ப்	பின்,	 தர்களின்	வலிைம	அ ேயா ன்றிவிட்ட .
ெபா ளாதாரத்தி ம்	அவர்கள்	நிைல	சரிந் 	விட்ட .

அதன்பின்	 ைறஷிகள்	மட் ேம	எஞ்சி	இ ந்தார்கள்.	இ கா ம்	பைகவர்கள்
அதிகமாக	இ ந்தைமயால்,	மத	சம்பந்தமான	அறி ைரகைளப்	ேபாதிப்பதற்

	ேநர ம்	ெசலவிட	வாய்ப் 	இல்லாமல்	ேபாய்விட்ட .

தர்களின்	 றிய ப் ,	ஹைதபிய்யா	உடன்ப க்ைக	இவற்றால்	மார்க்கப்	ேபாதைன
ெசய்வதற் 	வாய்ப் ம்	வசதி ம்	உண்டாயிற் .

ெப மானார்	அவர்கள்	ேதாழர்க டன்	ைகபரிவி ந் 	வாதி ல் ரா	என் ம்
பள்ளத்தாக்ைக	ேநாக்கிச்	ெசன்றார்கள்.	ஆனால்	சண்ைட	ெசய்ய	ேவண் ம்	என்ற
ேநாக்கத்ேதா 	அவர்கள்	அங்ேக	ெசல்லவில்ைல

அங்ேக	 தர்கள்	 ட்டமாக	வாழ்ந் 	ெகாண் ந்தார்கள்.	அவர்கள்	ஏற்கனேவ
தயாராக	இ ந்ததால்,	 ஸ்லிம்கைள	ேநாக்கி	அம் கைள	எய்ய	ஆரம்பித்தார்கள்.



அதிலி ந் 	சண்ைட	ெதாடங்கிய .	சிறி 	ேநரத்தில்	 தர்கள்	பணிந்
விட்டனர்.

ைகபர்	 தர்கள்	ெசய் 	ெகாண்ட	உடன்ப க்ைகயின்	நிபந்தைனகைள	அவர்க ம்
ஏற் க்	ெகாண்டார்கள்.
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		ஹுைதபிய்யா	உடன்ப க்ைக	ஏற்பட் 	ஒ 	வ டம்	ஆகி	இ ந்த .	அதன்ப ,
இவ்வ டம்,	ஹிஜ்ரீ	ஏழாம்	ஆண் 	ஹஜ்ைஜ	நிைறேவற்ற	ெப மானார்	அவர்கள்
வி ம்பினார்கள்.

உடன்ப க்ைகயின்ேபா ,	ெப மானா டன்	ெசன்றவர்கள்	எல்ேலா ம்
வரேவண் ம்	என	அறிவிக்கப்பட்ட .

அதன்ப 	எல்ேலா ம்	ெப மானார்	அவர்க டன்	2000	 ஸ்லிம்கள்	ெசன்றார்கள்.

உடன்ப க்ைகயின்	நிபந்தைனப்ப 	ஆ தங்கைள	எ த் ச்	ெசல்லக்	 டா .
ஆைகயால்,	மக்கா க் 	எட் 	ைமல்	 ன்னதாக	மர் ஸ்	ஸ்ஹ்ரான்	அ ேக	ஒ
பள்ளத்தாக்கில்,	ஆ தங்கைள	எல்லாம்	ைவத் ,	அவற்ைறக்	காவல் ரிய	சில
வீரர்கைள	நியமித் விட் ,	மற்றவர்கள்	மக்கா க் ச்	ெசன்றார்கள்.

னித	யாத்திைரைய	(உம்ரா)	நிைறேவற்ற	ெப மானார்	அவர்கள்	தங்கள்
ட்டத்தா டன்	வந் 	ெகாண் க்கிறார்கள்.	என்பைத	அறிந்த ம்	 ைறஷிகள்

மனம்	ெபாறாதவர்களாய்,	மக்கா	நகைரக்	காலி	ெசய் 	விட் ,	அ ேக	உள்ள
ன் களி ம்,	இதர	ப திகளி ம்	ேபாய்த்தங்கி,	நைடெபறப்ேபா ம்

சடங் கைள	கவனித் க்	ெகாண் ந்தார்கள்.

ெப மானார்	அவர்கள்	ஒட்டகத்தில்	கம்பீரமாக	அமர்ந் 	ெந ங்கிய	ேதாழர்கள்
ன் ம்	பின் ம்	 ழ்ந் 	வர,	மக்கா க் 	வ ைக	 ரிந்தார்கள்.	இதர

யாத்திரிகர்கள்	ஒட்டகங்களி ம்,	நடந் ம்	ெதாடர்ந் 	வரலானார்கள்.

ஏ 	ஆண் க க் ப்	பின்,	இப்ெபா தான்	மக்கா	தி நகைர ம்	கஃபாைவ ம்
ெப மானார்	அவர்கள்	கண்டார்கள்.	அந்தக்	காட்சியில்	அவர்க ைடய	உள்ள ம்,
உட ம்	மகிழ்ச்சியால்	 ரித் ப்	ேபாயின.

ெப மானார்	அவர்கள்	கஃபாைவச்	 ற்றிவந் ,	'உம்ரா'வின்	சடங் கைளச்
ெசவ்வேன	நிைறேவற்றினார்கள்.

மதீனா	பள்ளிவாசலில்	ெதா ைகைய	நடத் வ 	ேபால்,	மக்காவி ம்	ெப மானார்
அவர்கள்	ெதா ைகைய	நடத்தி	ைவத்தார்கள்.

மக்கா	வாசிகள்,	இவற்ைறெயல்லாம்	கண் 	வியப் 	ேமலிட் ,	பிரமித்



விட்டார்கள்.

ைறஷிக க் ச்	ச ைக	காட் ,	அவர்கைளத்	தங்கேளா 	இைய ம்ப
ெசய்வதற்காக,	அப்பாஸ்	அவர்களின்	ைமத் ணி	ைம னா	நாச்சியாைரப்
ெப மானார்	அவர்கள்.	தி மணம்	ெசய் 	ெகாண்டார்கள்.	அதனால்	மக்காப்
பிர கர்கள்	பலர்	ெப மானார்	அவர்கைளப்	பின்பற்ற	 ன்	வந்தார்கள்,

ெப மானார்	அவர்க ம்,	ஏைனேயா ம்	மக்கா க் 	வந் 	 ன் 	நாட்கள்
ஆகிவிட்டன.	எனேவ,	நிபந்தைனப்ப ,	வந்தவர்கள்	தி ம்பிப்	ேபாய்விட	ேவண் ம்
என	ெப மானார்	அவர்களிட்ம்	 ைறஷிகள்	சார்பாக	ஸ்ைஹல்,	ஹ-ைவதிப்
ஆகியவர்கள்	வந் 	ெசான்னார்கள்.

அன் 	இரேவ,	ெப மானார்	அவர்கள்	தங்கைளச்	சார்ந்தவர்கள்	அைனவைர ம்
அைழத் க்	ெகாண் ,	மக்காைவ	விட் ப்	 றப்பட்டார்கள்.
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		ேராமா ரிச்	சக்கரவர்த்தியின	 ஸ்ரா	மாநிலத்தின்	ஆ நராக	இ ந்த	ஷர்ஜில்
கிறிஸ் வ	மதத்ைதச்	ேசர்ந்தவர்.	அவ க் 	ெப மானார்	அவர்கள்	ஹாரி ப்
உைமர்	என் ம்	 தர்	 லம்	க தம்	அ ப்பினார்கள்.

தர்	ஹாரிைத	ஷர்ஜீல்	ெகான் 	விட்டார்.	 	ெசன்றவைரக்	ெகால்வ
க ைமயான	 ற்றம்.	ஆைகயால்,	அவைரத்	தண் ப்பதற்காகப்	ெப மானார்
அவர்கள்	 வாயிரம்	ேபர்	ெகாண்ட	பைட	ஒன்ைற	அ ப்பி	ைவத்தார்கள்.

அந்தப்	பைடக் 	 தலில்	ஸ்ை◌ ப் 	ஹாரிதா	அவர்கைளத்	தளபதியாக
நியமித்தார்கள்.	“ேபாரில்	அவர்	உயிர்	 றந்தால்,	ஜஃபர்	தளபதியாக	இ க்க
ேவண் ம்,	என் ம்,	அவ ம்	வீர	மரணம்	அைடந்தால்	அப் ல்லாஹ்	இப் 	ரவாஹா
தளபதியாக	ஆக	ேவண் ம்	என் ம்,	அவ ம்	ேபார்க்களத்தில்	மாண் 	ேபானால்,
பின்னர்	தங்க க் ள்ேள	ஒ வைரத்	தளபதியாகத்	ேதர்ந் 	எ த் க்
ெகாள்ளலாம்”	என் ம்	கட்டைளயிட் 	ெப மானார்	அவர்கள்	சிறி 	 ரம்	வைர
ெசன் 	பைடைய	அ ப்பி	ைவத்தார்கள்,

பைட	மதீனாைவ	விட் ப்	 றப்பட்ட	ெசய்திைய	அறிந்த	ஷர்ஜீல்,	ெபரிய	அளவில்
பைடையத்	திரட் 	ைவத்தி ந்தார்.

இரண் 	பைடக ம்	‘ தா'	என் ம்	இடத்தில்	ைகக்	கலந்தன.	 ஸ்லிம்	பைட
அளவில்	சிறிதானா ம்	ஆேவசத் டன்	ேபாரிட்ட .

ைஸ ,	(ரலி-அன்ஹீம்)	அப் ல்லாஹ்,	ஜஃபர்	ஆகிய	 ன் 	தளபதிக ம்
ஒ வர்பின்	ஒ வராக	ேபார்க்	களத்தில்	வீர	மரணம்	அைடந்தார்கள்.

அதன்	பின்னர்,	பைடயினர்	ஆேலாசித் 	ஹல்ரத்	காலி ப் 	வலீைதத்
தளபதியாகத்	ேதர்ந்ெத த்தனர்.

பல	ப திகளில்	பிரிந் ,	ேபாரிட் க்	ெகாண் ந்த	பைடயினைர	காலி 	ஒன்
திரட் 	வீரமாகப்	ேபாரிட்டார்.

ேபார்க்களத்திலி ந் 	ெசய்தி	வ ன்ேன,	ெப மானார்	அவர்கள்	நிகழ்ச்சிகைள
அறிந் 	மதீனாவில்	உள்ேளா க் 	அறிவித்தார்கள்.

பைகவர்களின்	பைட	பலேமா	பன்மடங் 	ெபரி ,	ஆைகயால்	 ஸ்லிம்	பைடக்



ேம ம்	இழப் 	உண்டா ம்	என் 	க தி,	பைகவர்கைளப்	பின்ெதாடராமல்
மதீனா க் த்	தி ம்பி	வந் 	விட்டார்கள்.

இப்ேபாரில்,	 ஸ்லிம்க க் 	ெவற்றி	கிைடத்த	ேபாதி ம்,	ெவற்றியினால்	பலன்
எ ம்	கிட்டவில்ைல.

பைடகள்	தி ம்பி	வந்த ம்,	ஒ பக்கம்	மகிழ்ச்சி ம்	ஒ பக்கம்	 ன்பமாக ம்
இ ந்த .

இளம்	வயதினரான	ஜஃபரின்	மைனவியின்	 க்கத்ைத ம்,	அவர்க ைடய	ஆண்
ழந்ைதையக்	ைகயில்	எ க் ம்	ேபா 	உண்டா ம்	 ன்பத்ைத ம்,	ெப மானார்

அவர்களால்	தாள	 யவில்ைல.

அேதேபால்	ைஸதின்	ெபண்	 ழந்ைதையப்	பார்த்த டன்	ெப மானார்	அவர்கள்
அளவற்ற	 யரம்	அைடந்தார்கள்.
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		 ஸ்லிம்க ம்	 ைறஷிக ம்	ெசய் 	ெகாண்ட	ஹீைதபிய்யா
உடன்ப க்ைகயின்ப ,	தங்க க் 	வி ப்பமானவர்க டன்	 ட் 	உடன்ப க்ைக
ெசய் 	ெகாள்ள	உரிைம	உண் 	என்ற	நிபந்தைன	இ ந்த .	அைத	அ சரித்
ஸாஅ	என் ம்	 ட்டத்தார்	 ஸ்லிம்க டன்	 ட் 	உடன்ப க்ைக	ெசய்

ெகாண் ,	 ஸ்லிம்களாகி	விட்டனர்.	அேதேபால்,	ப பக்கர்	என் ம்	 ட்டத்தார்
ைறஷிக டன்	நட் 	உடன்ப க்ைக	ெசய் 	ெகாண்டனர்.

இந்த	இ 	 ட்டத்தா க் ம்	மத்தியில்	ெவ 	காலமாகேவ	பைகைம	இ ந்
வந்த .	ப பக்கர்	 ட்டத்தார்	 ஸாஅ	 ட்டத்தாைர	ந க்கி	விடேவண் ம்	என்ற
எண்ணத் டன்	அவர்கைளத்	தாக்கினார்கள்.	 ைறஷிக ம்	உடன்ப க்ைகையப்
றக்கணித் ,	அவர்க க் 	மைற கமாக	உதவி	 ரிந் 	வந்தார்கள்.	இக்ரிமா,
ஸுைஹல்,	ஸப்வான்	ஆகிய	 ைறஷித்	தைலவர்கள்	மா ேவடம்	 ண் ,
ப பக்கர்	 ட்டத்தா டன்	ேசர்ந் 	சண்ைட	ெசய்தனர்.

ஸாஅ	 ட்டத்தாரில்	சிலர்	கஃபாவில்	தஞ்சம்	அைடந்தார்கள்.	ஏெனன்றால்,
கஃபாவின்	எல்ைலக் ள்	சண்ைட	சச்சர 	ெசய்வ ம்,	ெகாைல	ெசய்வ ம்
டா .	ஒ வர்	எவ்வள 	ெபரிய	 ற்றத்ைதச்	ெசய்தி ந்தா ம்	கஃபா க் ள்

தஞ்சம்	 ந் விட்டால்,	அவைர	ஒன் ம்	ெசய்யக் டா 	என்ப 	 னித
சம்பிரதாயம்.

ஆனால்	இந்தச்	சம்பிரதாயத்ைத ம்	ெபா ட்ப த்தாமல்,	ப பக்கர்	 ட்டத்தார்,
லாஅ	 ட்டத்தாரில்	பலைர	 னித	தலத்திேலேய	ெவட் க்	ெகான் விட்டனர்.
ைறஷிகள்	அைதத்	த க்காமல்	பார்த் க்	ெகாண் ந்தார்கள்.

ஸாஅ	 ட்டத்தாரில்	நாற்ப 	ேபர்	ஒட்டகங்களில்	ஏறி,	மதீனா க் ச்	ெசன் ,
ெப மானார்	அவர்களிடம்	மக்காவில்	நடந்தவற்ைற	 ைறயிட் ,	தங்க க்
உதவி	 ரி மா 	ேவண் க்	ெகாண்டனர்.

ெப மானார்	அவர்கள்	சில	நிபந்தைனகைளத்	 றி,	ஒ 	 தைர	 ைறஷிகளிடம்
அ ப்பினார்கள்.

சண்ைட	ெசய்யாமேலேய	சமாதான	 ைறயில்	அைதத்	தீர்க்கக்	க தினார்கள்
ெப மானார்	அவர்கள்.

ைறஷிகள்,	ெப மானார்	 றி	அ ப்பிய	நிபந்தைனகைள	ஏற்க	ம த்



விட்டனர்.	ஆனால்,	ஹுைதபிய்யா	உடன்	ப க்ைகைய	நிராகரிப்பைத	மட் ம்	ஒப் க்
ெகாள் வதாகச்	ெசான்னார்கள்.

தர்	மதீனா க் த்	தி ம்பி	விட்டார்.
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		 ஸ்லிம்	 தர்	மதீனா க் த்	தி ம்பிச்	ெசன்ற ம்	 ைறஷிகள்,	தங்கள்
தவைற	எண்ணி	வ த்தப்பட்டார்கள்.

தைலவர்கள்	 	ஆேலாசித்தார்கள்,	ஹுைதபிய்யா	உடன்	ப க்ைக	ையப்
ப்பிப்பேத	நல்ல 	எனத்	தீர்மானித் ,	அதற்காகப்	ெப மானார்	அவர்களிடம்

அ ஸுப்யாைனத்	 	அ ப்பினார்கள்.

அ ஸுப்யான்	மதீனா	ெசன்ற ம்	 தலில்,	தம்	 தல்வி ம்	ெப மானார்
அவர்களின்	மைனவி மான	உம் 	ஹபிபா	நாச்சியார்	வீட் க் 	ெசன்றார்.	அவேரா
தம்	தந்ைதைய	பிரியத்ேதா 	வரேவற்கவில்ைல.	தவிர,	அவர்	உட்காரப்ேபான
கம்பளத்ைத	எ த் 	ம த் 	ைவத் 	விட்டார்.

தம்	 தல்வியின்	இந்தப்	ேபாக்ைகக்	கண் 	வியப்பைடந் ,	“என்ன ைம	மகேள!
இந்தக்	கம்பளத்தில்	என்ைன	உட்கார	விடாமல்,	அைத	எ த் ,	ம த் 	ைவத்
விட்டாேய,	ஏன்?”	என் 	ேகட்டார்	அ ஸுப்யான்.

அதற் ,	“இ 	நபிகள்	ெப மானார்	அவர்கள்	அம ம்	கம்பளம்.	 னிதமான
அந்தக்	கம்பளத்தில்	உம்ைமப்	ேபான்ற	சிைல	வணக்கத்தார்	உட்காரக்	 டா .
அதனாேலேய	அைத	எ த் 	ம த் 	ைவத்ேதன்”	என்றார்	உம் 	ஹபிபா.

அதன்பின்,	அ ஸுப்யான்	ெப மானார்	அவர்கைளக்	காணச்	ெசன்றார்.
அவர்கேளா	அவைர	வரேவற்க ம்	இல்ைல;	 கம்	ெகா த் ப்	ேபச ம்	இல்ைல.

அ த் 	அ க்கர்,	உமர்,	அலீ	(ரலி-அன்ஹும்)	 தலாேனாரிடம்	ெசன்றார்.
அவர்கேளா	அ ஸ்-ப்யாைனப்	ெபா ட்ப த்தேவ	இல்ைல.

ஏமாற்றம்	அைடந்த	அ ஸுப்யான்	மதீனா	பள்ளி	வாச க் ச்	ெசன் ,	“நாங்கள்
ஸ்லிம்க ட ம்	மற்றவர்க ட ம்	சமாதானமாக	வாழ	வி ம் கிேறாம்.	அதற்

அவர்கள்	இணங்கவில்ைல”	என	ெவளிப்பைடயாகக்	 றினார்.

பின்னர்,	அ ஸுப்யான்	மக்கா க் ச்	ெசன் 	நடந்தவற்ைற	 ைறஷூகளிடம்
விவரமாகக்	 றினார்.

அைதக்	ேகட்டட்	 ைறஷூசிகள்,	அ ஸுப்யானிடம்,	“நீர்	சமாதான	உடன்பா
ெசய் 	ெகாண் 	வர ம்	இல்ைல;	அப்ப யானால்,	நாம்	ஆ தல்



அைடந்தி க்கலாம்.	அல்ல 	சண்ைடக்கான	 ம்	ெசய் 	வரவில்ைல.
அவ்வாறானால்,	சண்ைடக்காவ 	நாம்	தயாராகலாம்”	என் 	 றி	கலக்கத்ேதா
இ ந்தனர்.
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		உடன்ப க்ைகைய	மீறி	அநியாயம்	ெசய் 	வ ம்	மக்கா	வாசிகள்	மீ
பைடெய ப்பைதத்	தவிர	ேவ 	வழியில்ைல.

ஸ்லிம்க க் 	நட்பா ள்ள	மற்ற	 ட்டத்தா க் ம்	பைடயில்	கலந்
ெகாள் மா 	ெப மானார்	இரகசியமாகச்	ெசய்தி	அ ப்பினார்கள்.

ஆனால்,	பைட	எங்ேக	ெசல்கிற ?	எதற்காகச்	ெசல்கிற ?	என்ற	ெசய்தி
எவ க் ம்	ெதரியா .	மக்கா	வாசிக க் த்	ெதரியாமல்	இ க் ம்	ெபா ட் ,
த ந்த	ஏற்பா கைளப்	ெப மானார்	அவர்கள்	ெசய்தி ந்தார்கள்.

இதற்கிைடேய,	ஹாதிப்	என் ம்	 ஸ்லிம்,	மக்காப்	பைடெய ப் க்காக
ஏற்பாடாகிற 	என்பைத	எப்ப ேயா	ெதரிந் 	ெகாண்டார்.	உடேன,	இரகசியமாக
ைறஷ’க க் 	ஒ 	க தம்	எ தி,	ஒ 	ெபண்	 லம்	மக்கா க் 	அ ப்பி

ைவத்தார்.

ஹாதிப்	க தம்	அ ப்பிய	ெசய்தி	ெப மானார்	அவர்க க் 	இைறய ளால்
அறிவிக்கப்பட்ட .

உடேன	ெப மானார்	அவர்கள்,	அலி	அவர்கைள	அ ப்பி,	அந்தப்
ெபண்ணிடமி க் ம்	க தத்ைதக்	ைகபற்றி	வ மா 	கட்டைளயிட்டார்கள்.

அந்தப்	ெபண்ணின்	 ந்தலில்	மைறத் 	ைவக்கப்பட் ந்த	க தத்ைதக்
ைகப்பற்றிக்	ெகாண் 	வந் 	ெப மானார்	அவர்கள்	 ன்ேன	ைவக்கப்பட்ட .

ஹாதிைப	அைழத் 	ெப மானார்	அவர்கள்	விசாரித்த	ேபா ,	தம்	ெந ங்கிய
உறவினர்கள்	எவ்வித	ஆதர ம்	இல்லாமல்,	மக்காவில்	இ ப்பதால்,	அவர்க க்
ைறஷூகளால்	தீங் 	ேநரி	டாமல்	இ ப்பதற்காகக்	 ைறஷூக க் 	உதவி

ெசய் 	விடேவண் ம்	என் 	க தி,	க தத்ைத	அ ப்பியதாகக்	 றி,	தம்
ற்றத்ைத	ஒப் க்	ெகாண்டார்.

“உத்தர 	ெகா த்தால்,	இந்தப்	பாதகனின்	தைலையத்	 ண் த் 	வி ேவன்”	என
ஆேவசப்பட்டார்	உமர்	அவர்கள்.

ஹாதிப்	ஒ 	 க்கியமான	 ஸ்லிம்	ேதாழர்.	பத் ப்	ேபாரில்	கலந் 	ெகாண்டவர்.



ெப மானார்	அவர்கள்,	உமர்	அவர்களிடம்,	“ேதாழேர,	பத் ச்	சண்ைடயில்
ஈ பட்டவர்கள்	ெசய் ம்	பாவங்கைள	ஆண்டவன்	மன்னித் 	விட்டான்”	என்
றி,	ஹாதிைப	மன்னித் 	விட்டார்கள்.
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		மக்கா க் ப்	ேபா ம்	வழியில்,	அரபிக்	 ட்டத்தாரில்	பலர்	ெப மானார்
அவர்களின்	பைடேயா 	ஆங்காங்ேக	ேசர்ந் 	ெகாண்டார்கள்,

மக்கா க் ச்	சிறி 	 ரத்தில்	இ ந்த	மர் ஸ்	ஸஹ்ரான்	என் ம்	இடத்தில்,
ஸ்லிம்	பைடயினர்	 காம்	இட்டனர்.

அந்த	இடத் க் 	அ கில்	இ ந்தேமட் ல்,	ஒவ்ெவா வ ம்	தனித்தனியாக,
அ ப் 	 ட் ச்	சைமயல்	ெசய் மா 	ெப மானார்	அவர்கள்	பைடயின க் க்
கட்டைளயிட்டார்கள்.

அவ்வாேற	பைடவீரர்கள்	பதினாயிரம்	அ ப் கைள	 ட் ,	சைமயல்	ெசய்ய
ற்பட்டார்கள்.	அதனால்	அந்த	வட்டாரம்	 வ ம்	ஒேர	ஒளிமயமாய்	இ ந்த .

இதனால்	 ஸ்லிம்களின்	-	கண் 	கலங்கி,	எதிர்க்காமல்	மக்கா க் ள்
ைறஷூகள்	தங்கைள	விட் 	வி வார்கள்.	இரத்தம்	சிந்தாமலி க் ம்

என்பதற்காகேவ	நாயகம்	அவர்கள்	இப்ப 	ஒ 	ஏற்பாட்ைடச்	ெசய்தார்கள்.

ெப மானார்	அவர்களின்	சிறிய	தந்ைத	அப்பாஸ்	அவர்கள்	 ன்னதாக
மக்காவிலி ந் 	 றப்பட் 	வந் 	வழியில்	 ஸ்லிம்க டன்	ேசர்ந்
ெகாண்டார்கள்.

அ வைர	பைடெய ப்ைப	அறியாத	 ைறஷிகள்	தி ெரன	ேமட் ப்ப தி	எங் ம்
ஒேர	ெவளிச்சமாய்	இ ப்பைதக்கண் ,	வியப் ம்,	திைகப் ம்	அைடந்தனர்.

அவர்கள்	மக்காவிலி ந் 	 றப்பட் ,	 ஸ்லிம்	பைட	தங்கியி க் ம்	இடத் க்
அ கில்	வந் ,	ேமட் ப்	ப திையக்	 ர்ந் 	ேநாக்கினார்கள்.	ெவ ரம்	வைர
அங்ேக	ெந ப் 	எரிந் 	ெகாண் ப்பைதக்	கண் 	கலக்கம்	அைடந்தனர்.

“இவ்வள ,	அ ப் கைள ம்	ஏராளமான	பைடகைள ம்	இ வைர	கண்ட
இல்ைலேய”	என	வியந்தனர்.

இவ்வா 	அ ஸுப்யான்	 	ெசால்லிக்	ெகாண் க் ம்ேபா ,	அந்த	இ ட்
ேநரத்தில்,	அ ஸுப்யான்	ேபைரச்	ெசால்லிக்	 ப்பிட்ட	 ரல்	ேகட்ட .	யார்
தம்ைமக்	 ப்பிட்ட 	என	அவர்	தி ம்பிப்	பார்த்தார்.



ெப மானார்	அவர்களின்	சிறிய	தந்ைதயான	அப்பாஸ்	அவர்கேள	அவ்வா
ப்பிட்டார்கள்	என்ப 	ெதரிய	வந்த .

பதினாயிரம்	 ஸ்லிம்	வீரர்கள்	பைடெய த் 	வந்தி ப்பைத ம்,	அவர்கைள
எதிர்க்க	இயலா 	என்பைத ம்	மக்கா க் ப்	ேபாகிறவர்கள்	 லமாகக்
ைறஷிக க் 	 ன் ட் ேய	அறிவித் 	விட	ேவண் ம்	என்ற	ேநாக்கத்ேதா ,

ெப மானார்	அவர்களின்	ேகாேவ 	க ைதயின்	மீேதறி,	மக்காைவ	ேநாக்கி
அப்பாஸ்	அவர்கள்	ெசன் 	ெகாண் ந்தார்கள்.
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		அப்பாஸ்	அவர்கள்	இ ளில்	 ப்பிட்ட ம்,	அ ஸுப்யான்,	அவர்களிடம்	வந்தார்.

அவரிடம்,	“அ ப்பிலி ந் 	ெவளிவ ம்	ெந ப்பின்	ஒளிேய	உம்ைமக்	கலக்கம்
அைடயச்	ெசய்தி க் ம்.	இதிலி ந் 	 ஸ்லிம்	ேசைனயின்	பலத்ைத ம்,
எண்ணிக்ைகைய ம்	நீர்	அறிந் 	ெகாண் ப்பீர்.	இவ்வள 	ெபரிய	ேசைனையக்
ைறஷிகள்	எதிர்ப்பதில்	பலன்	உண்டா?	ஆைகயால்,	என்ேனா 	என்	சேகாதரர்
மாரரிடம்	நீர்	வந்தால்,	உம்ைம	மன்னித் 	வி மா 	நான்	 ேவன்”	என்றார்கள்

அப்பாஸ்	அவர்கள்.

அ ஸுப்யான்	சிந்திக்கத்	ெதாடங்கினார்.

ஸ்லிம்களிடம்	ெகாண்ட	பைகைம ம்,	அவர்கைள	ந க்கிவிட	பல ைற
பைடெய த் ச்	ெசன்றைத ம்,	அவர்க க் 	எதிராகப்	பலைரத்

ண் விட்டைத ம்	தாம்	ெசய்த	 ழ்ச்சிகைள ம்,	அ ஸுப்யான்	எண்ணிப்
பார்த்தார்.	ஒவ்ெவா 	ெசய ம்	அவர்	கண்	 ன்ேன	ேதான்றின.	 ஸ்லிம்கள்
தன்ைனக்	ெகான் ,	பழி	தீர்க்கப்	ேபா மான	ஆதாரங்கள்	அவர்களிடம்
இ ந்தன.	அைவ	ேவ 	அவைரப்	பய த்திக்	ெகாண் ந்தன.

ெப மானார்	அவர்களின்	க ைண	உள்ளம்	அ ஸுப்யா க் த்	ெதரி ம்.
அதலால்,	இந்த	அரிய	சந்தர்ப்பத்ைதக்	ைக	ந வ	விடக் டா 	என்
தீர்மானித் ,	அப்பாஸ்	அவர்க டன்	ெப மானார்	அவர்கள்	தங்கி	இ ந்த
டாரத் க் ச்	ெசன்றார்.
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		அ ஸுப்யான்	ெசய்த	தீங் கள்	யா ம்	 ஸ்லிம்களின்	மனத்ைத	விட்
அகலவில்ைல	ஆைகயால்,	அவைரப்	பழி	வாங்கக்	காத்தி ந்தனர்.	-

உமர்	அவர்கள்	ெப மானார்	அவர்களிடம்	ெசன் ,	‘அ ஸுப்யானின்	தைலைய
ெவட் வதற் 	உத்தர 	தர	ேவண் ம்'	என	ேவண் னார்.

அப்பாஸ்	அவர்கள்,	அவைரக்	காப்பாற் ம்ப 	ெப மானார்	அவர்கைளக்	ேகட் க்
ெகாண்டார்கள்.

ெப மானார்	அவர்கள்	காப்பாற் வதாகக் றி,	இர 	அப்பாஸ்	அவர்க டன்
தங்கியி ந் 	காைலயில்	வ மா 	 றினார்கள்.

அ ஸ்-ப்யான்	இர 	 ம்	அப்பாஸ்	அவர்க டன்	தங்கியி ந் ,	காைலயில்
ெப மானார்	அவர்கள்	 ன்ேன	வந்தார்.

அவைரப்	பார்த் ,	“அ ஸுப்யாேன,	அல்லாஹ்ைவத்	தவிர,	வணங்கத்தக்க
ஆண்டவன்	ேவ 	யா ம்	இல்ைல	என்பைத	இப்ெபா தாவ 	ெதரிந்
ெகாண் ரா?”	என் 	ேகட்டார்கள்.

“ேவ 	ஆண்டவன்	இ ந்தால்,	எங்க க் 	உதவி	இ ப்பாேன”	என் 	பணிேவா
பதில்	அளித்தார்	அ ஸுப்யான்.

“நான்	அல்லாஹ்வின்	 தர்	என்பைத,	இன் ம்	நீர்	ெதரிந் 	ெகாள்ளவில்ைலயா”
என் 	ேகட்டார்கள்	ெப மானார்	அவர்கள்.

“என்	தா ம்,	தந்ைத ம்	உங்க க் 	அர்ப்பணம்:	இதில்	தான்	எனக் ச்	சிறி
சந்ேதகம்	இ க்கிற ”	என்றார்	அ nப்யான்.

“அ ஸுப்யாேன!	அல்லாஹ்ைவத்	தவிர,	ேவ 	நாயகன்	இல்ைல;	 ஹம்ம
அவ ைடய	தி த் தர்	ஆவார்கள்	என் 	இப்ெபா தாவ 	ஏற் க்ெகாள் ம்..”
என் 	ஹல்ரத்	அப்பாஸ்	 றேவ,	அ ஸுப்யான்	கலிமாைவச்	ெசான்னார்.
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		ெப மானார்	அவர்களிடம்,	“அ ஸுப்யான்	ெகளரவத்தில்	மிக ம்	பிரியமானவர்.
அவ க் 	ஏதாவ 	கண்ணியம்ெகா க்க	ேவண் ம்”	என் 	அப்பாஸ்	அவர்கள்
ெசான்னார்கள்.

அதற் ப்	ெப மானார்	அவர்கள்.	“மக்காவாசிகளில்	கஃபா க் ள்	தஞ்சம்
அைடந்தவர்க ம்,	அ ஸுப்யான்	வீட் க் ள்	ேபாய்	இ ந் 	ெகாண்டவர்க ம்,
அவரவர்	வீட் ல்	கதைவத்	தாழிட் க்	ெகாண் ப்பவர்க ம்,	பா காக்கப்
ப வார்கள்.	வாைள	உைறயில்	ேபாட் க்	ெகாண் ப்பவர்க ட ம்	சண்ைட
ெசய்ய	மாட்ேடாம்”	என்றார்கள்.

அ ஸுப்யான்	அைடந்த	மகிழ்ச்சிக் 	அளேவ	இல்ைல.

அ ஸுப்யாைன	ேமட் ல்	நி த்தி,	தங்க ைடய	ேசைனயின்	பல	பிரி கைள ம்
பார்க்கச்	ெசய் மா 	ஹல்ரத்	அப்பாஸிடம்	ெப மானார்	(ஸல்)	ெசான்னார்கள்.

ேசைனயின்	பிரி கைள ம்	காட் 	அவர்கள்	எந்தக்	 ட்டத்தினர்,	அவர்க க் த்
தளபதிகள்	யார்	என்பைத ம்	அ ஸுப்யா க் 	விளக்கிக்	 றப்பட்ட .

வியப் 	ேமலிட்ட	அ ஸ்-ப்யான்,	“உண்ைமயாகேவ,	உங்க ைடய	சேகாதரர்
மார ைடய	அரசாங்கம்	வலிைம ைடய "	என்றார்.

“அ 	அவர்கள்	நபியாக	இ ப்பதன்	காரணத்தால்	ஏற்பட்ட ”	எ	ன்றார்கள்	அப்பாஸ்
(ரலி)
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		ெப மானார்	அவர்கள்	ஒட்டகத்தின்மீ 	அமர்ந் 	ெசன்றார்கள்.
பா காப் க்காக,	அவர்கைளச்	 ற்றி ம்	ஆயிரக்கணக்கான	வீரர்கள்
ழ்ந்தி ந்தார்கள்.

மக்கா க் 	அ கில்	ேசைன	வந் 	ேசர்ந்த .

ெப மானார்	அவர்களின்	 ன்ேன	வந் ,	“எனக் 	உத்தர 	ெகா த்தால்,
ன் ட் ேய	நான்	மக்கா க் ச்	ெசன் ,	 ஸ்லிம்களின்	வ ைகைய ம்,
ைறஷிகள்	வீண்	பி வாதத்தினால்	த க்காமல்	இ க் ம்ப ம்,	அவர்களிடம்

அறிவித் 	வி கிேறன்”	என்றார்	அ ஸுப்யான்.

நாயகப்	ெப ந்தைக ம்	அதற் ச்	சம்மதித்தார்கள்.

அ ஸுப்யான்	விைரவாக	மக்கா க் ச்	ெசன்றார்.

க்கியமான	ெசய்திைய	அறிவிக்கத்	தங்கள்	தளபதி	வந்தி ப்பதாகக்
ைறஷிகள்	ஆவேலா 	அவைரச்	 ழ்ந் 	ெகாண்டனர்.

அவர்கைளப்	பார்த் ,	“நண்பர்கேள,	உறவினர்கேள!	நான்	இஸ்லாத்தில்	ேசாந்
விட்ேடன்.	நம் ைடய	ெபாய்யான	ெகாள்ைகயினால்,	நமக் 	ஏற்பட்ட	தீைமகைள
எல்லாம்	நீங்கள்	நன் 	அறிவீர்கள்,	இப்ேபா 	அைனவ ம்	சீராக	வாழ	ேவண் ம்.
ம ைமயில்,	நற்பதவி	கிைடக்க	ேவண் ம்	என்ற	எண்ணம்	உங்க க்
இ க் மானால்	நீங்கள்	பல	ெதய்வ	வணக்கத்ைதக்	ைகவிட் ,	ஒேர
ஆண்டவ ைடய	வணக்கத்ைதக்	கைடப்பி ங்கள்.	ஆர்வத்ேதா 	திரண்
வ ம்	 ஸ்லிம்	ேசைனைய,	நம்மால்	த த்த	நி த்த	இயலா .	அைதத்	த க்க
நாம்	 யல்வ 	நம்ைம	நாேம	நாசமாக்கிக்	ெகாள்ள	வழி	ேத யதா ம்.	அதன்
லம்	மக்காவில்	இரத்த	ெவள்ளம்	ஒ ம்.	என் ைடய	வீர ம்	ைதரிய ம்	நீங்கள்

நன் 	அறிந்தேத.	அத்தைகயவனான	நாேன	மாறிவிட்ேடன்.”	என் 	 றி	விட் ,
ெப மானார்	அவர்கள்	அளித்த	பா காப் ச்	ச ைகைய ம்	ெதரிவித்தார்:

இவ்வா 	அவர்	ெசால்லிக்	ெகாண் க் ம்ேபா 	அவ ைடய	மைனவி	ஓ வந் ,
அவ ைடய	தா ையப்	பி த்தி த் ,	அவைர	அவமதித் ,	"காலிப்	வம்சத்தாேர,
உங்க ைடய	ேராஷம்	எங்ேக	ேபாயிற் ?	இந்தக்	கிழட் 	மனிதைர	அ த் க்
ெகால் ங்கள்.	இவர்	ஏேதா	உளறிக்	ெகாட் கிறார்”	என்றார்.



“இந்த	 ரட் ப்	ெபண் ைடய	ெசாற்கைள	நம்பி,	நீங்கள்	ேமாசம்	ேபாகாதீர்கள்.
இப்ெபா 	ேயாசிப்பதில்	பயனில்ைல	மிகப்	ெபரிய	ேசைன	அ கில்	வந் 	விட்ட .
அைதத்	த த் 	நி த்த	உங்களால்	இயலா .”	என்றார்	அ ஸுப்யான்.

அந்த	மக்கள்	அைனவ ம்	ஓ 	அவரவர்	வீட் க் ள்	 ந் 	கதைவத்	தாழிட் க்
ெகாண்டார்கள்.
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		 ஸ்லிம்	ேசைனயான 	மக்காைவ	ெந ங்கி	விட்ட .

அந்தப்	 னித	நகரம்	 ஸ்லிம்களின்	பார்ைவக் 	நன்றாகத்	ெதரிந்த .

ஸ்லிம்கைள	எதிர்ப்பதற் 	அங்ேக	பைட	எ ம்	காணப்படவில்ைல.

எதிர்ப் 	இல்லாத 	ெப மானார்	அவர்க க் 	மிக ம்	மகிழ்ச்சி	அளித்த .
ஒட்டகத்தின்	மீ 	இ ந்தவாேற,	தைலையத்	தாழ்த்தி	ஆண்டவைன
ெதா தார்கள்.

ேசைனகைள	நான் 	பிரி களாகப்	பிரித் 	ஒவ்ெவா 	பிரி ம்,	ஒவ்ெவா
திைசயிலி ந் 	நக க் ள்	ெசல் ம்ப க்	கட்டைளயிட்டார்கள்.

ேசைனகள்	நக க் ள்	 ைழ ன்,	 யவைர	சண்ைட	ெசய்யாம ம்	எவைர ம்
ன் த்தாம ம்	இ க் மா 	ெப மானார்	அவர்கள்	அறி த்தினார்கள்.

காலித்	தைலைமயில்	ெசன்ற	பைட	ெதன்	திைசயிலி ந் 	வந்த .	அந்த
வழியில்தான்	இஸ்லாத்தின்மீ 	க ைமயான	பைகைம	ெகாண் ந்தவர்கள்
வசித் 	வந்தார்கள்.

ேசைன	அந்த	வழியாக	வந்த ம்	இக்ரிமா,	ஸப்வான்	ேபான்ேறார்	சிறிய
ைறஷிகளின்	சி 	 ட்டத்ைதத்	தங்க டன்	ேசர்த் க்	ெகாண் 	 ஸ்லிம்

ேசைனமீ 	அம் கைள	எய்தார்கள்.	அப்ெபா 	தளபதி	காலித் க் ச்	சண்ைட
ெசய்வைதத்	தவிர	ேவ 	வழி	இல்லாமல்	அவர்கைள	எதிர்த் த்	தாக்கேவ,	அந்தச்
சிறிய	 ட்டம்	ேதாற் ச்	சிதறி	ஓ ய .

அப்ெபா ,	ெப மானார்	அவர்கள்	நகரி ள்ள	உயரமான	ஓர்	இடத்தில்	நின்
ற்றி ம்	பார்த்தார்கள்.

காலித்	ேசைனயின்	வாள்கள்	ஒளி	வீ வைதக்	கண்ட ம்,	ெப மானார்	அவர்கள்
வ ந்தினார்கள்.	“சண்ைட	ெசய்யக்	 டா 	என் 	நான்	கண் ப்பாக
உத்தரவிடவில்ைலயா?”	எனக்	க ந் 	ெகாண்டார்கள்.	ஆனால்,	பின்னர்
விசாரைணயில்	மக்கா	 ைறஷிகேள	சண்ைடக் க்	காரணமாயி ந்தார்கள்
என்ப 	ெதரிந்த ம்,	“ஆண்டவன்	எப்ப 	தீர்மானிப்பாேனா,	அ ேவ
எல்லாவற்றி ம்	ேமலான ”	என் 	ெசான்னார்கள்.



இந்தச்	சிறிய	சண்ைடையத்	தவிர,	 ஸ்லிம்கைள	எதிர்ப்பவர்	ஒ வ ம்	அங்ேக
இல்ைல.
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		ெப மானார்	அவர்க க் ,	ஆண்டவன்	 ன்	அறிவித்தப ,	மகத்தான	இவ்
ெவற்றிக்காக	ெதா வதற் 	உடேன	கஃபா க் ச்	ெசன் 	ஏ ைற	“தவா "
ெசய் 	இடம்	 ற்றி	வந்தார்கள்.

கஃபாைவச்	 ற்றி ம்	ைவக்கப்பட் ந்த	 ந் ற் 	அ ப 	விக்கிரகங்கைள ம்,
ஒவ்ெவான்றாக	தங்கள்	ைகயிலி ந்த	கம்பால்	கீேழ	தள்ளிச்	சாய்த்தார்கள்.

“உண்ைம	வந்த 	ெபாய்	அழிந் 	ேபாயிற் 	நிச்சயமாக	ெபாய்	அழியக்
ய தான்”	என்ற	க த் 	மிக்க	தி க் ர்ஆன்	வாக்கியத்ைதக்	 றியவாேற

அவற்ைறத்	தட் னார்கள்.

அங்ேக	இ ந்த	விக்கிரங்கள்	அைனத்தி ம்	'ஹுபல்'	என்ப 	மிகப்	ெபரிய .
மக்க க் 	அதனிடம்	மி ந்த	நம்பிக்ைக	உண் .	அந்த	விக்கிரகம்	உயரமான	ஓர்
இடத்தில்	அைமக்கப்பட் ந்த .	ெப மானார்	அவர்களின்	ைகக்	கம் க்
எட்டாத	 ரத்தில்	அ 	இ ந்ததால்,	அலீ	அவர்கள்	உயரத்தில்	ஏறி	நின் ,	அைதக்
கீேழ	சாய்த்தார்கள்.

கஃபாவின்	 வர்	 வ ம்	நபிமார்கள்,	வானவர்கள்	ஆகிேயாரின்	உ வச்
சித்திரங்கள்	வைரயப்பட் ந்தன.	அவற்ைறெயல்லாம்	அழித் க்	க மா
ெப மானார்	அவர்கள்	கட்டைளயிட்டார்கள்.

ஒேர	ஆண்டவ ைடய	வணக்கத் க்காக	ஹல்ரத்	இப்ராகிம்	நபி	அவர்கள்
ஏற்ப த்தி	யி ந்தவா ,	கஃபாைவத்	 ய்ைம டயதாக	ஆக்கச்	ெசய்தார்கள்.

ஹல்ரத்	பிலால்	கஃபாவின்	உச்சியில்	ஏறி,	பாங் 	(ெதா ைகக் 	அைழத்தல்)
ெசான்னார்கள்.

அதன்பின்,	கஃபாவிலி ந் 	 ப்ப 	அ 	ெதாைலவி ள்ள	மகாேம	இப்ராஹீம்
என் ம்	இடத்தில்	நின் 	ெப மானார்	இரண் 	 ைற	ெதா தார்கள்.

கஃபாவின்	மீ 	ஏறி	நின் 	ெகாண் ,	“அல்லாஹூ	அக்பர்”	என

இன் 	 ழங்கிய	அந்தக்	க ப் யிலாைல	(ரலி)	 ன் 	 ைறஷிகள்	என்ன	பா
ப த்தினார்கள்!



இப்ெபா 	அவர்	கஃபாவின்	மீ 	ஏறியைதக்	கண்ட ம்	 ைறஷிக க் 	உள் ற
உண்டான	வ த்தத் க் 	அளவில்ைல.
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		ெப மானார்	அவர்கள்,	கஃபாவின்	பா காவலரான	உ மான்	இப் 	தல்ஹா
என்பவைர	அைழத் 	வ மா 	கட்டைளயிட்டார்கள்.

அவர்	வந்த ம்,	அவரிடமி ந்த	திற ேகாைலப்	ெப மானார்	அவர்கள்	வாங்கி,
கஃபாைவத்திறந் ,	உள்ேள	ெசன் 	இரண் 	“ரக்அத்,	ெதா தார்கள்,	ெதா ைக
நிைறேவறிய ம்	ெவளிேய	வந் ,	கதைவப்	 ட் ,	திற 	ேகாைல	உ மானிடம்
ெகா த் ,	“இ 	எப்ேபா ம்	உம்மிட ம்,	உம் ைடய	சந்ததியாரிட ம்	இ க் ம்”
என் 	 றினார்கள்.

ெப மானார்	அவர்களின்	தி வாக் ப்ப ,	அந்தத்	திற ேகால்	இன் 	வைர	அந்த
வம்சத்தாரிடேம	இ ந் 	வ கிற .

பல	ஆண் க க் 	 ன்,	ெப மானார்	அவர்கள்	 றிய	 ன்	அறிவிப்பான
இப்ெபா 	நிைறேவறிய .

இஸ்லாத்தின்	ஆரம்ப	காலத்தில்,	ெப மானார்	அவர்கள்	கஃபா க் ள்
ெசல் ம்ேபா 	எல்லாம்,	அவர்கைளக்	 ைறஷிகள்	 ன் றத்திக்
ெகாண் ப்பார்கள்.	-	>

ஒ 	சமயம்,	ெப மானார்	அவர்கள்,	உ மான்	இப் 	தல்ஹா டன்	கஃபா க் ள்
ெசல் ம்ேபா ,	 ைறஷிகள்	இைட 	ெசய்தார்	கள்.	அப்ெபா 	ெப மானார்
உ மானிடம்,	‘இந்தத்	திற ேகால்	ஒ நாள்	என்	ைகயில்	இ க் ம்.	அப்ேபா
அைத	நான்	யாரிடம்	ெகா க்க	வி ம் கிேறேனா,	அவரிடம்	ெகா ப்ேபன்”	என்
றினார்கள்.

அைதக்	ேகட்ட ம்,	உ வான்,	“ ைறஷிகள்	அன்ைறய	தினத்திலி ந்
தாழ்வைடந் 	நாசமாவார்கள்”	என் 	ெசான்னார்.

அதற் ப்	ெப மானார்	அவர்கள்,	“அல்ல;	அவர்கள்	அன் 	 தல்	ேமன்ைம
அைடவார்கள்”	என் 	 றினர்கள்.

ெப மானார்	அவர்கள்	திற 	ேகாைலக்	ெகா க் ம்	ேபா 	உ மானிடம்
ன்அறிவிப்ைபப்பற்றி	நிைன 	ப த்தினார்கள்.

ெப மானாரின்	ெப ந்தன்ைமயான	உள்ளத்ைதக்	கண் ,	உ மான்	அப்ெபா ேத



இஸ்லாத்ைதத்	த வினார்.

அ த் ,	ெப மானார்	அவர்கள்	தங்களின்	ெபரிய	தந்ைதயான	அப்பாஸ்
அவர்கைள	அைழத் ,	“யாத்திரிகர்க க் 	தண்ணி	வசதி	ெசய் 	ெகா க்க
ேவண் ய	ெபா ப்ைப	உங்க க் க்	ெகா த்தி க்கிேறன்”	என் 	 றினார்கள்.

அதன்	பின்னர்,	மக்கா	நகரம்	 வ ம்,	ெப மானார்	அவர்கள்	கீழ்க்கா ம்
விஷயத்ைத	அறிவிக் ம்ப 	கட்டைளயிட்டார்கள்.	அ 	வ மா :	“ஒேர
நாயன்மீ ம்	நியாயத்	தீர்ப் 	நாளின்மீ ம்	யார்	வி வாசம்	உள்ளவேரா,	அவர்	தம்
வீட் ள்ள	விக்கிரஹத்ைத	 ண் 	 ண்டாக்காமல்	இ க்க	மாட்டார்.
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		ெப மானார்	அவர்கள்	கஃபாவிலி ந் 	ெவளிேய	வந்த ம்	 ைறஷிக க் 	ஒ
நீண்ட	ெசாற்ெபாழி 	நிகழ்த்தினார்கள்.

அதன்பின்,	அவர்கள்	மக்கள்	 ட்டத்ைதப்	பார்த்தார்கள்.	நாயகத் க் ம்,
ஸ்லிம்க க் ம்	ெபா க்க	 யாத	 ன்பத்ைத	உண்டாக்கிய	ெகா யவர்கள்

பலர்	ெப மானார்	அவர்களின்	 ன்ேன	நின்றார்கள்.

க ைணக்	கடலான	ெப மானார்	அவர்கள்	அங்ேக	 யி ந்ேதாைர	“ ைறஷி
வம்சத்தினேர!	நான்	உங்களிடம்	எவ்வா 	நடந் 	ெகாள்ள	ேவண் ம்	என் 	நீங்கள்
வி ம் கிறீர்கள்?”	என் 	ேகட்டார்கள்.

அவர்கள்	எல்ேலா ம்	அநியாயக்காரர்கள்,	ெகாைலகாரர்கள்,	கல்	ெநஞ்சர்கள்
ஆனா ம்	ெப மான்◌ார்	அவர்களின்	க ைண

உளளத்ைத	நன் 	அறிந்தவர்கள்.	ஆதலால்,	ெப மானார்	அவர்கைளப்	பார்த் ,
“க ைணமிக்க	சேகாதர	க ைண	உள்ள	சேகாதரர்	 மாரேர!	நீங்கள்	அன் ட ம்
இரக்கத் ட ம்	நடந் 	ெகாள்வீர்கள்”	என் 	 றினார்கள்.

அவர்கள்	 றிய	ெசாற்கள்	ெப மானாரின்	உள்ளத்ைத	ெநகிழச்	ெசய் ,
கண்களில்	நீர்	ெப க்ெக த்த .

ெப மானார்	அவர்கள்,	அந்த	மக்கைள	ேநாக்கி,	“ ஸுப்	நபி	அவர்கள்,	தங்கள்
சேகாதரர்களிடம்	ெதரிவித்த 	ேபாலேவ,	நான்	உங்களிடம்	 கிேறன்.	இன்
உங்கைளக்	 ற்றவாளிகளாகக்	க த	மாட்ேடன்.	நாயன்	உங்கைள	மன்னிக்கட் ம்.
இரக்க ள்ளவர்களில்	எல்லாம்	அவேன	மி ந்த	இரக்க ள்ளவன்.	நீங்கள்
ெசல் ங்கள்!”	என் 	 றினார்கள்.

ெப மானார்	அவர்களின்	உத்தம	 ணச்	சிறப்ைபக்	கண் 	மக்கள்	அைனவ ம்
உள்ளம்	ெநகிழ்ந்தார்கள்.
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		 ஸ்லிம்	ேசைனயான 	மக்கா க் ள்	 ைழந்த ம்,	மக்காவாசிகளில்	சிலர்,
தாங்கள்	 ன் 	 ஸ்லிம்க க் 	இைழத்த	தீங் க க்காக,	அவர்கள்	தங்கைளப்
பழிவாங்கக்	 ம்	என் 	பயந் 	மக்காைவ	விட்ேட	ஓ விட்டார்கள்.	அவர்கள்
அைனவ ம்	மன்னிக்கப்பட்டனர்.

அ ஜஹிலின்	மகன்	இக்ரிமா ம்	அவ்வா 	ஓ யவர்களில்	ஒ வர்.	அவர்
மக்காைவ	விட் 	ஒ ய ம்	அவ ைடய	மைனவி	உம் ஹகீம்	ெப மானார்
அவர்களிடம்	வந் ,	“ஆண்டவ ைடய	 தேர!	இக்ரிமாைவக்	ெகால் ம்ப
நீங்கள்	கட்டைளயி வீர்கேளா	என்ற	அச்சத்தால்,	அவர்	ஏம க் 	ஓ 	விட்டார்.
அவைர	மன்னிக் ம்ப 	தங்கைள	மன்றா க்	ேகட் க்	ெகாள்கிேறன்”	என்றார்.

மன்னித் 	விட்டதாகப்	ெப மானார்	 றினார்கள்.

உடேன	மைனவி	இக்ரிமாைவத்	ேத ச்	ெசன் ,	அவைரக்	கண் ;	“மி ந்த
தயாள ம்	ேமன்ைம ம்	மிக்க	ஒ வரிடமி ந் 	நான்	உம்மிடம்	வந்தி க்கிேறன்.
ஆைகயால்,	உம்ைமேய	நாசமாக்கிக்	ெகாள்ள	ேவண்டாம்.	ஏெனனில்	ெப மானார்
அவர்களிடமி ந் 	நான்	மன்னிப் ப்	ெபற் 	வந்தி க்கிேறன்"	என் 	 றினார்.

உடேன	இக்ரிமா	இஸ்லாத்ைதத்	த வினார்;	தம்	மைனவிேயா 	மக்கா க் 	வந்
ெப மானார்	அவர்கள்	இ க் ம்	இடம்	ெசன்றார்.

இக்ரிமா,	இஸ்லாத் க் 	இைழத்த	ெகா ைமகள்	ெகாஞ்சம்	அல்ல.	அவ ைடய
தந்ைதயான	அ ஜஹிேலா	இஸ்லாத்ைத	அழிப்பைதேய	 றிக்ேகாளாகக்
ெகாண்டவர்.	அத்தைகய	ெகா ய	பைகவரான	இக்ரிமா	இஸ்லாத்ைதத்	த விய
ெப மானார்	அவர்க க் 	அளவற்ற	மகிழ்ச்சிைய	அளித்த .
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		 ன்	ஒ 	சமயம்,	ெப மானார்	அவர்களின்	மகள்	ைஸனப்	அவர்கள்
மக்காவிலி ந் 	மதீனா க் 	ெசல்வதற்காக	ஒட்டகத்தின்	மீ 	ஏறியேபா ,
அல்ஹுைவரி ,	ஹப்பார்	என்ற	இ வர்	ஈட் யின்	பின் றத்தால்,	அவர்கைளத்
தாக்கினர்.	அதனால்,	அவர்கள்	ஒட்டகத்திலி ந் 	கீேழ	வி ம்ப 	யாயிற் .
அப்ெபா 	அவர்கள்	க க்	ெகாண் ந்ததால்	அக்க 	சிைதந்த .	இ தியில்
அவர்களின்	மரணத் க் ம்	அ ேவ	காரணமாக ம்	அைமந்த .

அக்ெகா ய	 ற்றத்ைத	நிைனத் ப்	பயந்த	ஹப்பார்	ேவற் 	நாட் க் 	ஓ விட்டார்.
சில	நாட்க க் ப்	பின்னர்,	ெப மானார்	அவர்களின்	 ன்ேன	வந் ,	இைற

தேர!	நான்	ெசய்த	 ற்றங்கைள ம்,	உங்க க் ச்	ெசய்த	ெகா ைமகைள ம்
எண்ணி,	அஞ்சி,	அயல்நாட் க் 	ஓ ேனன்.	ஆனால்,	தங்க ைடய	க ைண ம்,
தயாள	சிந்ைத ம்,	பைகவர்கைள	மன்னிக் ம்	பான்ைம ம்	என்	நிைன க்
வந் ,	தி ம்பி ள்ேளன்.	நான்	 ற்றம்	 ரிந்தவன்தான்.	எனி ம்,	என்ைன
மன்னித் 	வி மா 	மன்றா கிேறன்”	என்றார்.

அவர்	ெசய்த	 ற்றேமா	மிக ம்	க ைமயான தான்.	அவைரக்	கண்டால்	ெகான்
விடேவண் ம்	என் 	 ன்னேர	கட்டைளயிடப்பட் ந்த .	எனி ம்	அவர்
மனந்தி ந்தி	மன்னிப் க்	ேகாரிய ம்,	ெப மானார்	அவ க் ம்	மன்னிப்
வழங்கினார்கள்.
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		ெப மானார்	அவர்களின்	சிறிய	தந்ைதயான	ஹம்ஸா	அவர்கைள	உஹத்
சண்ைடயில்	ஈட் யினால்	 த்திக்	ெகான்றவர்	வஹ்ஷி	என்பவர்.	அவர்
மக்காவிலி ந் 	ஓ 	தாயிபில்	இ ந்தார்.

சில	ஆண் க க் ப்	பிற ,	தாயியிலி ந் 	ஒ 	 தர்	 	மதீனா க் ப்
ெப மானார்	அவர்களிடம்	வந்த .	 தர்	 ைவ	ெப மானார்	அவர்கள்
மதிப்பாக	நடத் வார்கள்	என்ப 	வஹஷிக் த்	ெதரி ம்.	ஆதலால்,	அவ ம்	அந்த

தர்	 வில்	ஒ வராக	மதீனா க் 	வந்தார்.

அந்தக்	 வில்,	ெப மானார்	அவர்கள்,	வஹ்ஷிையப்	பார்த்த ம்	“நீர்
வஹ்ஷியா?”	என் 	ேகட்டார்கள்.

அவர்	'ஆம்’	என் 	பதில்	அளித்தார்.

“ஹம்லா	அவர்கைளக்	ெகான்ற 	நீர்	தானா?”	என் 	ேகட்டார்கள்	ெப மானார்
அவர்கள்.

“ஆம்”	என்றார்	வஹ்ஷி.

சிறிய	தந்ைத	ஹம்ஸா க் ம்	நாயகத் க் ம்	ஒேர	வய ;	இ வ ம்	 ைவபா
என்ற	ெபண்மணியிடம்	பா ண்டவர்கள்.	தம்	சிறிய	தந்ைதயாைர	நிைனத்
ெபரி ம்	ேதவைனப்பட்டார்கள்.

இ ப்பி ம்	மன்னிப் க்	ேகாரி	நிற் ம்	வஹ்ஷிைய	தண் க்க ம்	வி ம்பவில்ைல.
“வஹ்ஷு!	நீர்	ேபாகலாம்,	ஆனால்	இனி	என்	 ன்னிைலயில்	வராமல்	இ ப்பீராக!
என் 	அவைரப்	ெப மானார்	அ ப்பி	ைவத்தார்கள்.
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		ஸபா	 ன்றில்	ெப மானார்	அவர்கள்	உயர்வான	இடத்தில்	அமர்ந்தி ந்தார்கள்.

மக்கா	வாசிகள்	அப்ெபா 	 ட்டம்	 ட்டமாகப்	ெப மானார்	அவர்களிடம்	வந் ,
தாங்கள்	ெசய்த	 ற்றங்கைள	ஒப் க்	ெகாண்டனர்.	மன்னிக் ம்ப 	மன்றா
ேவண் னர்கள்.	இஸ்லாத்ைதத்	த வினர்.

ஆண்க க் ப்	பிற ,	ெபண்கள்	வந் 	இஸ்லாத்ைத	த வினார்கள்,	ெப மானார்
அவர்கள்	 தலாவதாகப்	ெபண்களிடம்	இஸ்லாம்	மதச்	சட்டங்கைள ம்,
நல்ெலா க்கத்ைத ம்	 றி	அவற்ைறப்	பின்பற்றி	நடப்பதற் 	உ திெமாழி
வாங்கினார்கள்.

அந்தப்	ெபண்கள்	 ட்டத்தில்	அ ஸுப்யான்	மைனவியான	ஹிந்த்	என்பா ம்
இ ந்தார்.	ஹம்ஸா	(ரலி)	அவர்கைளக்	ெகால்ல	வஹ்வrைய	ஏற்ப த்தியவ ம்,
அவர்கள்	ெகால்லப்பட்டபின்	வயிற்ைறக்	கீறி	ஈரைல	ெய த் 	ெமன்றவ ம்
அவர்தான்,	மற்றப்	ெபண்க டன்	ேசர்ந் 	 க யிட் க்ெகாண் ,	ெப மானார்
அவர்களின்	அ கில்	வந் ,	“ஆண்டவன்	ேதர்ந்ெத த்த	மதத் க் 	ெவற்றிைய
அ ளினான்.	நிச்சயமாக,	உங்க ைடய	க ைண	எனக் க்	கிைடக் ம்.
ஆண்டவன்	ஒ வேன	என் 	நம்பி,	உ தி	 கிேறன்”	என் 	ெசால்லி
க ைய	விலக்கி	“நான்	உத்பாவி ைடய	மகள்”	என் 	ெசான்னார்.

அவர்	 ரிந்த	 ற்றங்கள்	ெகா ைமயானைவயாக	இ ந்தா ம்,	ெப மானார்
மன்னித்தார்கள்.
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		மக்காவாசிகளில்	ஒ 	சிலைரத்	தவிர,	மற்றவர்கள்	எல்ேலா ம்	இஸ்லாத்ைதத்
த வினார்கள்.	ஆனால்,	ஒ வைரயாவ 	இஸ்லாத்ைத	த ம்ப
வற் த்தவில்ைல.

ெப மானார்	அவர்கள்	 தலில்	மக்கா க் ள்	 ைழ ம்ேபா ,	க ைமயான
ற்றங்கைளச்	ெசய்த	ெகா யவர்கள்	பதிேன 	ேபைர	எங்ேக	கண்டா ம்

ெகான் வி ம்ப 	உத்தரவிட் ந்தார்கள்.	ஆனால்	அவர்களில்	 ட	பதின் ன்
ேபர்	மன்னிக்கப்பட்டார்கள்.

இப் 	கத்தல்,	ஹுைவரி ,	மிக்யாஸ்	என்ற	ஆண்கள்	 வ ம்	லாரா	என்ற	ஒ
ெபண் ம்	மரண	தண்டைனக் 	ஆளானார்கள்.

மக்காவில்	ெப மானார்	அவர்கள்	பதிைனந் 	நாட்கள்	தங்கி	இஸ்லாத்தின்
அறி ைரகைள	மக்காவாசிக க் ப்	ேபாதிப்பதற்காகத்	தக்க	ஏற்பா கைளச்
ெசய் விட் 	மதீனா	தி ம்பினார்கள்.
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		மக்கா க் ம்	தாயி க் ம்	மத்தியில்	உள்ள 	ஹூைனன்.	அ 	ஒ
பள்ளத்தாக் .	அதில்	ஹவாஸின்	என்ற	ெபயரில்	பல	பிரிவினர்	 ட்டமாக	வசித்
வந்தனர்.

அவர்கள்	ஆரம்பத்திலி ந்ேத	இஸ்லாத்தின்மீ 	க ைமயான
பைகைம ைடயவர்களாயி ந்தார்கள்.

ஹைதபிய்யா	உடன்ப க்ைகக் ப்பின்,	இஸ்லாம்	மிக	ேவகமாகப்	பரவிவ வைதக்
கண் 	ஹவாஸின்	 ட்டத்தார்,	ெபாறாைம	ெகாண்டனர்.

அேரபியாவின்	பல	ப திக க் ச்	ெசன் 	மக்கைள	இஸ்லாத் க்
விேராதமாகத்	 ண் விட் க்	ெகாண் ந்தார்கள்,	மக்காைவப்	ெப மானார்
அவர்கள்	ெவற்றி	ெகாண்ட ம்	அவர்க க் 	அள 	கடந்த	வ த்தம்
உண்டாயிற் .

இப்ெபா ேத	இஸ்லாத்ைத	ந க்காவில்,	பின்னர்	அதன்	ெசல்வாக் 	ேம ம்
அதிகரித் வி ம்	என் 	க தி,	 ஸ்லிம்கைளத்	தாக் வதற் த்	தயாரானார்கள்.
அச்ெசய்தி	ெப மானார்	அவர்க க் த்	ெதரியவந்த .	உடேன	ஒ வைர	அ ப்பி,
உள 	அறிந் 	வரச்	ெசான்னார்கள்.	அ 	உண்ைமேய	என	அறிந்
ெகாண்டார்கள்.

பின்னர்,	ெப மானார்	அவர்கள்	ேசைனகைளச்	ேசர்த் க்ெகாண் 	ஹவாஸின்
ட்டத்தாைர	ேநாக்கிச்	ெசன்றார்கள்.
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		மதீனாவிலி ந் 	ெப மானார்	அவர்க டன்	வந்த	பதினாயிரம்	ேபர்க டன்,
மக்காவாசிகளில்	இரண்டாயிரம்	ேபர்க ம்	அப்பைடயில்	ேசர்ந்தி ந்தார்கள்.
மக்காவில்	ேபா மான	ஆ தங்கைளச்	ேசகரித் க்	ெகாண்டார்கள்.

ஏராளமான	ேசைனக ம்	ேபாதிய	ஆ தங்க ம்	தங்களிடம்	இ ப்பதால்	ெவற்றி
நிச்சயமாகத்	தங்க க் க்	கிைடக் ம்	என்ற	ெப ைமயான	எண்ணம்	 ஸ்லிம்
வீரர்களிைடேய	தைல க்கிய .

இஸ்லாத்தின்	ெவற்றி,	ஆண்டவ ைடய	உதவியினால்	மட் ம்
கிைடக்கக் யேதயன்றி,	ேசைனயின்	எண்ணிக்ைகயினாேலா,
ஆ தங்களினாேலா	உண்டாவதில்ைல	என்பைத	ஆண்டவன்	அவர்க க்
அறி த்தக்	க தினான்	ேபா ம்!

ன்னர்	நடந்த	ேபார்களில்,	 ஸ்லிம்	வீரர்கள்	தங்கைளக்	காட் ம்	ஐந் 	மடங்
அதிகமான	பைகவர்க டன்	 டப்	ேபாரிட் 	ெவற்றிெபற் 	வந்தி க்கின்றனர்.
ஆனால்,	ேசைனயின்	எண்ணிக்ைகயினால்	மட் ம்	ெவற்றி	ெபற் விட	இயலா
என்பைத	ஆண்டவன்	ஹூைனன்	சண்ைடயின்	ஆரம்பத்திேலேய	 ஸ்லிம்க க்
உணர்த்திவிட்டான்.
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		ஹவாஸின்	 ட்டத்தார்	அம் 	எய்வதில்	திறைமயானவர்கள்.

ஸ்லிம்	ேசைன	வ வதற் 	 ன்னேர,	அக் ட்டத்தார்	ஹ’ைனன்	என் ம்
இடத்தில்,	சண்ைடயி வதற் 	வசதியான	இடங்களில்	அமர்ந் 	ெகாண்டனர்.
ேம ம்,	அம் 	எய்பவர்கைள	 க்கியமான	கணவாய்களில்	நி த்தி
ைவத் விட்டார்கள்.

ஸ்லிம்	ேசைனேயா	பள்ளமான	இடங்களில்	தங் ம்ப 	ேநரிட்ட .

சண்ைட	ஆரம்பமாயிற் !	ஹவாஸின்	 ட்டத்தார்	நாலா	பக்கங்களில்	இ ந் ம்
ஸ்லிம்	ேசைனமீ 	அம் 	எய்தார்கள்.

ஸ்லிம்	ேசைனக் 	காலித்	தைலைம	வகித்தி ந்தார்.

அம் த்தாக் தைல	எதிர்க்க	இயலாமல்,	மக்கா	ேசைன	பின்வாங்கிய .	அதனால்
ஸ்லிம்	ேசைனயில்	ெபரிய	 ழப்பம்	உண்டாயிற் .	பின்னணியிலி ந்த	ேசைன ம்,
ன்னணியிலி ந்த	ேசைன ம்,	ெந க்க யால்	பின்வாங் ம்	ப 	ேநரிட்ட .	சிறி

ேநரத்தில்,	 ஹாஜிர்கள்,	அன்ஸாரிகள்	அடங்கிய	ேசைன ம்	அந்தக்	 ழப்பத்தில்
சிதறி	விட்ட .

ெப மானார்	(ஸல்)	அவர்க ம்,	அ க்கர்,	உம ,	அலீ,	அப்பாஸ்,	அ ஸூப்யான்,
உஸாமா	(ரலி-அன்ஹூம்)	ஆகிய	ேதாழர்க ம்	ஒ 	 றம்	நின் 	ெகாண் ந்தனர்.
பைகவர்களின்	ேசைனேயா,	ெப மானார்.	அவர்கைள	ேநாக்கி	ேவகமாக	வந்
ெகாண் ந்த .	அவ்வா 	இ ந் ம் ட,	ஆண்டவன்	தங்க க் 	உதவி
ெசய்வான்	என்ற	 	நம்பிக்ைகேயா ,	பைகவர்களின்	 ட்டத்ைதப்
ெபா ட்ப த்தாமல்	நின் 	ெகாண் ந்தார்கள்.

ெப மானார்	அவர்கள்	வலப்பக்கமாகத்	தி ம்பி,	“அன்ஸாரிக்	 ட்டத்தாேர”	என்
ரல்	எ ப்பினார்கள்.	“இேதா	தயாராக	இ க்கின்ேறாம்”	என் 	விைட	வந்த .

அதன்பின்	இடப்பக்கம்	தி ம்பி,	 ன்ேபாலேவ	 ரல்	எ ப்பினார்கள்.	 ன்னர்
கிைடத்த 	ேபாலேவ	இப்ெபா ம்	விைட	கிைடத்த .

ெப மானார்	அவர்கள்,	“நான்	ஆண்டவ ைடய	 தன்;	அப் ல்லாஹ்வின்	மகன்.
என்னிடம்	வா ங்கள்!”	என் 	எல்ேலாைர ம்	அைழத்தார்கள்.
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		ஹூைனன்	 த்த	களத்தில்,	ெப மானார்	அவர்கள்,	அன்ஸாரிகைள ம்,
ஹாஜிர்கைள ம்	அைழக் மா 	அப்பாஸ்	அவர்க க் க்	கட்டைளயிட்டார்கள்.

ஹல்ரத்	அப்பாஸ்	உரத்த	ெதானியில்	அவர்கைள	அைழக்கேவ,	சிதறி	நின்ற
ஸ்லிம்	வீரர்கள்	அைனவ ம்	திரண் 	ெவ 	விைரவில்	ெப மானார்	அவர்கள்

பக்கம்	 விட்டார்கள்.

திைரகள்	மிரண் 	ேபாய்,	தி ப்ப	 யாமல்	இ ந்ததால்,	சில	 திைர	வீரர்கள்
திைரகளிலி ந் 	 தித் 	ஓ 	வந்தார்கள்.	அைனவ ம்	திரண்ட 	தான்

தாமதம்,	சண்ைடயின்	ேபாக்ேக	மாறிவிட்ட .

ஸ்லிம்	ேசைனயின்	ஆேவசத்ைதக்	கண்ட ம்	ஹவாஸின்	ேகாத்திரத்தா க் ம்,
அவர்க ைடய	 ட்டாளிகளான	தகீப்	ேகாத்திரத்தா க் ம்	ந க்கம்
உண்டாகிவிட்ட .	அவர்களில்	பலர்	களத்ைத	விட்ேட	ஓ விட்டார்கள்.	ஒ 	சிலேர
ெவ 	ேநரம்	வைர	ேபாரிட்டார்கள்.	அவர்களில்	ெகா 	பி த் க்ெகாண் ந்தவர்
ெவட் ண் 	கீேழ	விழ ம்,	எஞ்சியி ந்த	சில ம்	ஓட்டம்	பி த்தார்கள்.	பின்வாங்கி
ஓ யவர்களில்	சிலர்	அ த்தாஸ்,	தாயிப்,	நக்லா	ஆகிய	இடங்க க்
ஓ விட்டார்கள்.

ஹவாலின்	 ட்டத்தார்	ேபார்	 ைனக் 	வ ம்ேபா 	தங்கள்	மைனவி,
மக்கைள ம்	 ட் 	வந்தி ந்தார்கள்.	அவர்கள்	தங்கள்	அ கில்	இ ந்தால்
ேராஷத்ேதா 	ேபாரி வார்கள்.	பின்வாங்கி	ஒடமாட்டார்கள்	என்ப 	அவர்கள்
க த் .	ஆனால்,	ஓடக் ய	சந்தர்ப்பம்	வந்த ம்	களத்தில்	தங்கள்	மைனவி,
மக்கைள ம்	நிராதரவாக	விட் விட் 	ஓ விட்டார்கள்.

ஹவாஸின்	 ட்டத்தாரில்	ஆறாயிரம்	ேபர்,	 ஸ்லிம்களால்	சிைறப்
பி க்கப்பட்டார்கள்.	தவிர,	24,000	ஒட்டகங்கள்,	40,000	ஆ கள்,	4,000
ெவள்ளிக்கா கள்	 ஸ்லிம்களிடம்	சிக்கின.

களத்தில்	பி பட்ட	ைகதிகைள ம்,	ெபா ள்கைள ம்	அல்ஜி	ஃரானா	என் ம்
இடத்தில்	பா காத் 	ைவக் மா 	ெப மானார்	அவர்கள்	கட்டைளயிட்டார்கள்.

சிைற	பி க்கப்பட்டவர்களில்	ெப மானார்.	அவர்களின்	வளர்ப் த்தாயான	ஹலீமா
நாச்சியாரிடம்	ெப மானா டன்	பா ண் 	வளர்ந்த	ைஷமா	என்ற	ெபண்மணி ம்
இ ந்தார்.



ைஷமாைவ	ெப மானார்	அவர்களின்	 ன்ேன	ெகாண் 	வந்தனர்.	உடேன
ெப மானார்	அவர்கள்,	தங்க ைடய	ேமலாைடையக்	கீேழ	விரித் ,	அதில்
அவர்கைள	உட்கா ம்ப

ெசய்தார்கள்.	தங்கள்	சேகாதரிையப்ேபால்	அன் டன்	உபசரித் ,	அவர்க க் ச்
சில	ஒட்டகங்கைள ம்	ஆ கைள ம்	பரிசாகக்	ெகா த் ,	பா காப் டன்
ஊ க் 	அ ப்பிைவத்தார்கள்.
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		ஹூைனன்	ேபாரில்	பின்வாங்கி,	ஹவாஸின்	 ட்டத்தார்	அ த்தா க்
ஓ ப்ேபானார்கள்	அல்லவா?	அவர்கைளப்	பின்ெதாடர்ந் 	 ஸ்லிம்	வீரர்கள்
அ ப்பப்பட்டனர்.	அவர்கைள	நிைல ைலயச்ெசய் விட் 	அவ்வீரர்கள்
தி ம்பினர்.

ஹவாஸின்	 ட்டத்தார்	ஒ 	ப தியினர்	தாயி க் ப்	ேபாயி ந்தார்கள்.	தாயி
வளம்	ெபா ந்திய .	நான் 	பக்கங்களி ம்	மதில்களால்	 ழப்ெபற் ,	நன்
பா காப்பான	நகரமாக	இ ந்த .	அங்ேக	வசித் க்ெகாண் ந்த	தகீப்
ட்டத்தார்	வீரத்தில்	சிறந்தவர்கள்.	அரபி	ேதசத்தில்	ெகளரவம்	வாய்ந்தவர்கள்.

தகீப்	 ட்டத்தார்	 ைறஷிக க் ச்	சமமானவர்களாகக்	க தப்பட் ந்தார்கள்.
அவர்கள்	 த்த	 ைறைய ம்	நன் 	அறிந்தவர்கள்.

தாயிபில்	உள்ள	பலமான	ஒ 	ேகாட்ைடையப்	பார்த் ,	அந்த	நகர	வாசிக ம்
பின்வாங்கி	ஓ வந்த	ஹவாஸின்	 ட்டத்தா ம்	ஒ 	வ டத் க் ப்	ேபா மான
உண ப்	ெபா ட்கைள ம்	 த்தக்	க விகைள ம்	ேசகரித் 	அந்தக்	ேகாட்ைடயில்
பா காப்பாக	இ ந் ெகாண்டனர்.

நகரத்தின்	நான் 	பக்கங்களில்	ேபார்க்	க விகைள ம்,	 க்கியமான	இடங்களில்
ேசைனகைள ம்	ைவத்தி ந்தனர்.
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		ெப மானார்	அவர்கள்,	தளபதியாக	காலிைத	 தல்	ப தி	ேசைன டன்
தாயி க் 	அ ப்பியி ந்தார்கள்.	ெப மானார்	அவர்கள்	அங் 	வந்த ம்
ேகாட்ைடைய	 ற் ைகயிடத்	ெதாடங்கினார்கள்.

ேகாட்ைடையத்	தாக்கக் ய	க விகைள	 ஸ்லிம்கள்	உபேயாகித்தார்கள்.
ஆனால்,	ேகாட்ைடயில்	இ ந்தவர்கள்	ெந ப்பில்	காயைவத்த	இ ம் க்	கம்பிகைள
ஸ்லிம்கள்	மீ 	எய் 	ெகாண் ந்தார்கள்.	அதனால்	 ஸ்லிம்கள்

பின்வாங் ம்ப 	ேநரிட்ட .	 ஸ்லிம்களில்	பலர்	காயப்பட்டார்கள்.	 ற் ைக
இ ப நாள்	வைர	நீ த்த .

தாயிப்	நகரத்ைத	ெவற்றிெகாள்ள	இயலவில்ைல.	ெநளபல்	என்பவைர	அைழத் ப்
ெப மானார்	அவர்கள்	ேமற்ெகாண் 	எ க்கேவண் ய	நடவ க்ைகையப்	பற்றி
ஆேலாசித்தார்கள்.

“ ள்ள	நரியான 	அத ைடய	 ழிக் ள்ேள	 ைழந் ெகாண்ட .	 யற்சி
எ த்தால்,	அைதப்	பி த் விடலாம்.	விட் விட்டா ம்	அதனால்	பாதகம்	இல்ைல”
என்றார்	ெநளபல்.

அந்நியர்களின்	தீங்கிலி ந் 	இஸ்லாத்ைதப்	பா காக்க	ேவண் ம்	என்பேத
ெப மானார்	அவர்களின்	ேநாக்கம்.	ஆைகயால்	 ற் ைகைய	நீக்கி
தி ம்பிவிட்டார்கள்.

தி ம் ம்ேபா ,	தகீப்	 ட்டத்தாைரப்	ெப மானார்	அவர்கள்	சபிக்கேவண் ம்
என்பதாக	 ஸ்லிம்களில்	சிலர்	ேவண் க்	ெகாண்டார்கள்.

ஒன்ப 	ஆண் க க் 	 ன்,	அேத	இடத்தில்தான்	ெப மானார்	அவர்கைள,
தாயிப்வாசிகள்	கல்லால்	அ த் க்	காயம்	உண்டாகச்	ெசய்தார்கள்.

இப்ெபா 	அவர்கைளச்	சபிக் ம்ப 	ேவண் க்ெகாண்டேபா ,	ெப மானார்
அவர்கள்,	“ஆண்டவேன,	தகீப்	 ட்டத்தா க் 	ேநர்வழிையக்	காட் வாயாக!
அவர்கைள	என்னிடம்	வ ம்ப 	ெசய்!	என	ஆண்டவனிடம்
ேவண் க்ெகாண்டார்கள்.

ெப மானார்	அவர்களின்	ேவண் தல்	வீண்	ேபாகவில்ைல.



சிறி 	காலத் க் ப்	பிற ,	தகீப்	 ட்டத்தார்	ெப மானார்	அவர்களிடம்	வந்
இஸ்லாத்ைதத்	த வினார்கள்.
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		ெப மானார்	அவர்கள்	தாயியிலி ந் 	அல்ஜிஃரானா க் த்	தி ம்பி	வந்தார்கள்.

ஹூைனன்	சண்ைடயில்	பி பட்ட	ைகதிகைள ம்	ெபா ள்கைள ம்	ஜிஃரானாவில்
ைவத்தி ந்தார்கள்	அல்லவா?	ைகதிகளின்	உறவினர்கள்	வந் 	அவர்கைள
மீட் க்ெகாண் 	ேபாகக் ம்	என் 	நிைனத்தார்கள்.	அதனால்	சில	நாட்கள்
வைர	ெப மானார்	அவர்கள்	எதிர்பார்த்தி ந்தார்கள்.	எவ ம்	வரவில்ைல.	எனேவ
ைகதிகைள ம்	ெபா ள்கைள ம்	பங்கிடச்	ெசய்தார்கள்.	ஐந்தில்	ஒ 	ப திைய,
ெபா நிதிக்கா ம்	ஏைழக க்காக ம்	ஒ க்கிைவத் ,	மீதி	நான்
பாகத்ைத ம்,	பைடக க் ப்	பங்கிட்டார்கள்.	பங்கி ம்ேபா ,	இஸ்லாத்தில்
திதாகச்	ேசர்ந்த	மக்காவாசிக க் 	வீதாசாரத்திலி ந் 	சிறி 	 தலாகேவ
ெகா த்தார்கள்.

அன்ஸாரிகளில்	சில	இைளஞர்கள்	அைத	அறிந் ,	"ரஸூசில்லாஹ்	அவர்கள்
ைறஷிக க் க்	 தலாகக்	ெகா த் விட்டார்கேள”	என் 	 ைறப்பட்டனர்.

ேவ 	சிலேரா	கஷ்டத்தின்ேபா 	நம்ைம	நிைனப்ப ம்,	சண்ைடயில்	கிைடத்த
ெபா ள்கைள	மற்றவர்க க் க்	ெகா ப்ப மாயி க்கிறேத”	என்
றலானார்கள்.

அன்ஸாரிகளிைடேய	அதி ப்தி	நில வைத	அறிந்த	ெப மானார்	அவர்கள்,
அவர்கைள	அைழத் ,	 ைறஷித்	தைலவர்க க் 	நான்	அதிகமாகக்
ெகா த்ததாக	நீங்கள்	சந்ேதகப்பட் க்	 றிய 	உண்டா?	என் 	 றினார்கள்.

அவர்கள்	சத்திய	சீலர்களானதால்,	“எங்களில்	ெபரியவர்கள்	யா ம்	எ ம்
றவில்ைல.	இைளஞர்களில்	சிலர்	மட் ம்	அப்ப ச்	ெசான்னார்கள்”	என்
றினார்கள்.

அப்ெபா ,	ெப மானார்	அவர்கள்	அன்ஸாரிகளிடம்,	“நீங்கள்	ஆரம்பத்தில்	வழி
தவறியவர்களாக	இ ந்தீர்கள்.	ஆண்டவன்	என்	 லமாக	உங்கைள
ேநர்வழிப்ப த்தினான்.	நீங்கள்	பல	பிரி களாகி,	பைகைம	உணர்ேவா
இ க்ைகயில்,	ஆண்டவன்	என்	 லமாய்	உங்க க ள்	ஒற் ைமைய
உண்டாக்கினான்.	நீங்கள்	வ ைமயில்	5ங்கைளச்	வா க்ெகாண் ந்தீர்கள்.
ஆண்டவன்	என்	 லமாக,	உங்கைளச்	ெசல்வர்களாக	ஆக்கினான்.	இைவ	எல்லாம்
உண்ைம	அல்லவா	?”	என் 	ேகட்டார்கள்.

ெப மானார்	அவர்கள்	 றிய	ெசால்லின்	 வி ம்	அன்ஸாரிகள்
ஆண்டவ ைடய	உதவி ம்	,	அவ ைடய	ரஸூ ைடய	உதவி ம்	எல்லாவற்ைற ம்



ேமன்ைம றச்	ெசய் விட்டன"	என் 	ெசால்லிக்ெகாண்ேட	இ ந்தார்கள்.

பின்னர்,	ெப மானார்	அவர்கள்	அன்ஸாரிகளிடம்,	“ேவ 	விதமான	விைட ட
எனக் ச்	ெசால்லக் ம்”	என்றார்கள்.

அன்ஸாரிகள்	"யாரஸூலல்லாஹ்!	நாங்கள்	என்ன	விைட ற ம்!	என்றார்கள்.

அப்ெபா 	ெப மானார்கள்	அவர்கள்	,	"நீங்கள்	வி ம்பினால்	இப்ப ம்
ெசால்லலாம்:	" ஹம்மேத!	உங்க ைடய	மக்கள்	உங்கள்	மீ 	நம்பிக்ைகயற்
இ க் ம்ேபா ,	நீங்கள்	எங்களிடம்	வந்தீர்கள்.	நாங்கள்	உங்கைள
உண்ைமயானவர்களாக	ஏற் க்ெகாண்ேடாம்	.	உங்க க் 	ஆதர 	இல்லாதேபா
நீங்கள்	தனியாக	வந்தீர்கள்.	நாங்கள்	உதவி	 ரிந 	ஆதரித்ேதாம்.	“இவ்வாறாக
நீங்கள்	 றினால்	“நீங்கள்	ெசால்வெதல்லாம்	உண்ைமதான்"	என் 	நான்	ெசால்லிக்
ெகாண் ப்ேபன்	.

அன்ஸாரிகேள!	 ைறஷிகள்	 திதாக	 ஸ்லிம்களாகியி க்கிறார்கள்	;
இப்ெபா 	அவர்கள்	 ன் ற் க்ெகாண் க்கிறார்கள்.	சண்ைடயில்	கிைடத்த
ெபா ள்களால்	அவர்கைளத்	ேதற்றலாம்	என் 	வி ம்பிேனன்	அன்ஸாரிகேள!
மற்றவர்கள்	ஒட்டகங்கைள ம்,	ஆ கைள ம்	தங்கள்	வீ க க் க்	ெகாண்
ேபாவார்கள்.	நீங்கள்	 ஹம்மைத	உங்கள்	வீட் க் க்	ெகாண் ேபாவைத
பிரியப்படவில்ைலயா?	என் ைடய	ஆத்மா	யார்	ைகயில்	இ க்கிறேதா,	அவன்
ேபரில்	சத்தியமாக	நிச்சயமாக,	நான்	உங்கைளக்	ைகவிடமாட்ேடன்	மற்றவர்கள்
எல்ேலா ம்	காட் ன்	ஒரமாய்ப்	ேபாய்க்	ெகாண் க்ைகயில்	அன்ஸாரிகள்	மட் ம்
கணவாய்	வழியாகப்ேபானால்,	நான்	அன்ஸாரிக டன்தான்
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		ஹசிைனன்	சண்ைடயில்	பி பட்ட	ஆறாயிரம்	ைகதிகைள ம்	 ஸ்லிம்கள்
பங் ப்ப 	பிரித் க்ெகாண் ந்தார்கள்.

அந்தக்	ைகதிகைள	வி வித் க்	ெகாண் 	ேபாவதற்காக	அவர்களின்
உறவினர்கைளக்	ெகாண்ட	 க்	 வினர்	ேப மானார்	அவர்களிடம்	வந்தனர்.

அந்தத்	 க் வினர்	ெப மானார்	அவர்களின்	வளர்ப் த்	தாயாரான	ஹலீம
அவர்களின்	ப ஸ்ஃ 	ேகாத்திரத்ைதச்	ேசர்ந்தவர்கள்.

க் வினரின்	தைலவர்	எ ந் 	நின் ,	ெப மானார்	அவர்கள்
ன்னிைலயில்,	“ஆண்டவ ைடய	 தேர!	நாங்கள்	உங்க க் 	உறவினர்களா ம்,

ெந ங்கிய	ெதாடர் ைடய	வர்களா ம்	இ க்கிேறாம்.	உங்க ைடய	வளர்ப் த்
தாயாரான	ஹலீன	அவர்கள்	எங்கள்	 ம்பத்ைதச்	ேசர்ந்தவர்கள்	அல்ஹாரி ,
அந் ஃமான்	ேபான்ற	 நில	மன்னர்கள்	எவேர ம்	எங்கள்	 ம்பத்தில்	பால்
அ ந்தி	இ ந்தால்,	அவர்களிடம்	 ட	நாங்கள்	தயைவ ம்,	க ைணைய ம்
எதிர்பார்க்கக் ம்.	ஆனால்	நீங்கேளா,	நம்பிக்ைகக் ரியவர்களில்	சிறப்
மிக்கவர்கள்.	ஹூைனன்	சண்ைடயில்	சிைறப்பட்ட	ெபண்களில்	உங்க ைடய
சிறிய	தாயார்க ம்,	மாமியார்க ம்	இ க்கிறார்கள்”	என் 	 றினார்.

அதற் ப்	ெப மானார்	அவர்கள்,	“என் ைடய	பங்கி ம்,	அப் ல்	 த்தலிப்
வம்சத்தார்	பங்கி ம்	எத்தைன	ைகதிகள்	வந்தி க்கலாேமா	அவர்கைள
அைனவைர ம்	உங்களிடம்	தி ப்பி	அ ப்பி	வி கிேறன்.	ஆனால்	ைகதிகள்
எல்ேலாைர ம்	வி விக்கேவண் ம்	என்றால்,	பகல்	ெதா ைகக் ப்	பின்,	மக்கள்
ட்டத்தில்	உங்கள்	ேகாரிக்ைகையத்	ெதரிவித் க்	ெகாள் ங்கள்”	என்
றினார்கள்.

அவ்வாேற,	ெதா ைகக் ப்பின்,	அக் வினர்	வந் ,	தங்கள்	ைகதிகைள
வி விக் ம்ப 	 ஸ்லிம்களிடம்	ேவண் க்	ெகாண்டார்கள்.	அவ்ேவண் ேகாைளக்
ேகட்ட ம்	ெப மானார்	அவர்கள்,	“அப் ல்	 த்தலிப்	அவர்களின்
சந்ததியா க் க்	(ெப மானார்	வசம்)	கிைடத்த	ைகதிகைள	நான்	உங்க க் க்
ெகா த் விட்ேடன்”	என் 	 றினார்கள்.

உடேன	 ஸ்லிம்கள்	எல்ேலா ம்	எங்கள்	பங் க் 	கிைடத்த	ைகதிகைள ம்
நாங்கள்	ெப மானார்	அவர்க க் க்	ெகா த்ேதாம்”	என் 	ெசான்னார்கள்.



இவ்வா 	ஆறாயிரம்	ைகதிக ம்	வி விக்கப்பட் 	விட்டனர்.

ெப மானார்	அவர்கள்	அங்கி ந் 	மதீனா க் த்	தி ம்பினார்கள்.
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		ஹிஜ்ரீ	எட்டாம்	ஆண் 	மரியா	கிப்தியா	அவர்களிடமி ந் 	ெப மானார்
அவர்க க் 	ஓர்	ஆண்	 ழந்ைத	பிறந்த .

அக் ழந்ைதக் 	இப்ராஹம்	என்ற	ெபயர்	 ட் னார்கள்.	அந்தக்	 ழந்ைதயிடம்
ெப மானார்	அவர்கள்	மி ந்த	பிரியமாக	இ ந்தார்கள்.	ஒ 	வ டம்	வைரதான்
அக் ழந்ைத	உயி டன்	இ ந்த .

அந்தக்	 ழந்ைத	உயிர்	நீத்த	தினத்தில்,	 ரிய	கிரஹணம்	உண்டாயிற் .
சிறப் மிக்க	ஒ வ ைடய	மரணத்தின்	அறி றியாக	 ரியகிரஹணம்	உண்டா ம்
என்ப 	அேரபியர்களின்	ெகாள்ைக.

ழந்ைத	இப்ராஹும்	அவர்களின்	மரணத்திற்காகேவ,	 ரியகிரஹம்
உண்டானதாக,	மக்கள்	ெசால்லிக்	ெகாண் ந்தார்கள்.	ெப மானார்
அவர்க க் 	இந்தச்	ெசய்தி	ெதரிந்த ம்,	அவர்கைள	எல்லாம்	அைழத் ,
“ஒ வர்	இறந்ததற்காகவாவ 	அல்ல 	உயி டன்	இ ப்பதற்காகவாவ 	 ரிய-
சந்திர	கிரஹணங்கள்	உண்டானதில்ைல.	கிரஹணத்ைதக்	கண்டால்,	நீங்கள்
ெதா 	ஆண்டவனிடத்தில்	பிரார்த்தைன	ெசய் ங்கள்”	என் 	 றி,	 ட்டமாக
ஒன் 	ேசர்ந் 	கிரஹணத்	ெதா ைக	நடத்தினார்கள்.

இவ்வாண் 	ெப மானார்	அவர்களின்	மகள்	ைலனப்	அவ்ர்கள்	உயிர்	 றந்தனர்.
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		மக்காவின்	ெவற்றிக் ப்	பின்,	அரபியர்கள்	 ட்டம்	 ட்டமாக	வந் ,
இஸ்லாத்தில்	ேசர்ந் 	ெகாண் ந்தார்கள்.

இஸ்லாத்தின்	வளர்ச்சிையக்	கண் ,	கிறிஸ் வர்	ஆட்சி	 ரி ம்	ேராமா ரி
அர க் ப்	ெபாறாைம	உண்டாயிற் .

இன் ம்	சிறி 	காலத்திற் ள்,	அேரபியா	 வதி ேம	இஸ்லாம்	பரவிவி ம்
என்பைத	அவர்கள்	ெதரிந் ெகாண்டனர்.	அதனால்	 ன் ட் ேய	அைத
ந க்கிவிடேவண் ம்	என் 	தீர்மானித்தார்கள்.	ஆைகயால்,	மதீனாைவத்
தாக் வதற் 	 ன்ேனற்பா 	ெசய்தனர்.

ஷாம்	மாகாணத்தில்	கிறிஸ் வ	மதத்ைதச்	ேசர்ந்த	கஸ்ஸான்	என் ம்
ட்டத்தி ள்ள	சிறறரசன்	ஒ வன்	அதில்	 க்கியமானவனாக	இ ந்தான்.

மதீனாைவத்	தாக் வதற் 	ேவண் ய	ஏற்பா 	ெசய் மா 	சிற்றரச க்
ேராமா ரி	அர 	கட்டைளயிட் ந்த .	அவ ம்	அதற் 	ேவண் ய	ஏற்பாட்ைடச்
ெசய் 	ெகாண் ந்தான்.

மதீனாைவத்	தாக் வதற்காக,	ேராமா ரி	அர ,	மாகாணத்தில்	பைடயையப்
ெப க்கிக்	ெகாண் ந்த .	அந்தப்	பைடயில்	கஸ்ஸான்	 ட்டத்தா ம்,	ேவ 	சில
ட்டத்தா ம்	ேசர்ந்தி ந்தனர்.	ேசைனக க் 	ஒ 	வ டச்	சம்பளம்
ன்னதாகேவ	ெகா த் விட்டனர்.	 தல்	அணி	பல்கா	என் ம்	இடத் க்

வந் விட்ட 	-	இத்தகவைல	ஷாம்	மாகாணத்திலி ந் 	வந்த	ைலத் ன்
எண்ெணய்	வியாபாரிகள்	மதீனாவில்	விளம்பரப்ப த்தினார்கள்.
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		ெப மானார்	அவர்க க் த்	தகவல்	ெதரிந்த .	மதீனாைவப்	பைகவர்	வந்
தாக் வதற் 	 ன்னதாகேவ	தாங்கள்	ெசன் 	அவர்கைள	 றிய த் விட
ேவண் ம்	என் 	ெப மானார்	க தினார்கள்.

ேசைனகைளத்	தயார்	ெசய் ம்ப 	உத்தரவிட்டார்கள்.

ேபா க் ப்	பண	உதவி ம்,	ஆள்	உத	 ற் ப் றத்தி ள்ள	அரபிக்	 ட்டத்தா க்
எ.	அவர்கள்	ெசய்தி	அ ப்பினார்கள்.

அந்த	வ டத்தில்	அேரபியாவில்	க ைமயான	பஞ்சம்,	ெவப்ப	நிைல ம்	சற்
அதிகமாகேவ	காணப்பட்ட .	இதனால்	மக்கள்	தங்கள்	வீட்ைட	விட் 	ெவளிேய
வ வதற் 	மிக ம்	கஷ்டமாக	இ ந்த .

ெவளிப்பார்ைவக் 	 ஸ்லிம்களாக ம்,	அந்தரங்கத்தில்	இஸ்லாத்தின்மீ
ெகாஞ்சம் ட	பற் 	இல்லாதவர்களாக ம்	இ ந்த	 னாபிக் கள்	என் ம்
நயவஞ்சகர்கள்,	 த்தத் க் 	மக்கள்	ேபாகாதி க்க	 யற்சி	ெசய்தனர்.

னாபிக் கள்	அவ்வா 	 யன்றேபா ,	உண்ைகயான	 ஸ்லிம்க க் 	ஊக்கம்
அதிகரித்த .
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		இந்தத்	தாக் த க் 	 ஸ்லிம்கள்	தங்களால்	இயன்ற	உதவிகைளச்
ெசய்யேவண் ம்	என் 	ெப மானார்	அவர்கள்	கட்டைளயிட்டார்கள்.

ெபா ம்	க விக ம்	ெப மானார்	அவர்களிடம்	வந் 	 விந்தன.	-

ஹல்ரத்	உத்மான்	900	ஒட்டகங்க ம்	பத்தாயிரம்	நாணயங்க ம்	அளித்தார்கள்.

ஹல்ரத்	அப் ர்	ரஹ்மான்	இப் 	அல் 	40,000	நாணயங்கள்	ெகா த்
உதவினார்கள்.

ஹல்ரத்	உம 	அவர்களிடம்	அப்ெபா 	ஏராளமான	ெசல்வம்	இ ந்த .	அவர்கள்
தங்க ைடய	ெபா ளில்	பாதிையத்	தங்கள்	 ம்பத்தா க்காக	ைவத் விட் ,
பாதின்ய	ேபா க்காகக்	ெகா த்தார்கள்.	.

ஹல்ரத்	அ பக்கர்	அவர்கேளா	தங்களிடம்	இ ந்தைத	அைனத்ைத ம்
ெப மானார்	அவர்கள்	 ன்னிைலயில்	ைவத்தார்கள்.

அைதக்கண் 	ெப மானார்	அவர்கள்,	“தங்க ைடய	 ம்பத்தா க்காக
ஏதாவ 	ைவத் விட் 	வந்தி க்கிறீர்களா?”	என் 	ேகட்டார்கள்.

“ஆண்டவ ம்	அவ ைடய	ரஸூ ம்	என் ைடய	 ம்பத்தா க் ப்	ேபா ம்”
என்றார்கள்	ஹல்ரத்	அ பக்கர்	அவர்கள்.

அ 	உைகல்	என் ம்	 லியாளர்	ஒ வர்	மதீனாவில்	இ ந்தார்.	அவர்	இர
வ ம்	கண்விழித் 	ஒ 	 தரின்	ேதாட்டத் க் த்	தண்ணி	இைறத் 	நான்

ேசர்	ேபரீச்சம்பழம்	சம்பாதித்தார்.	அதில்	இரண் 	ேசைர,	தம்	 ம்பத்தா க்காக
ைவத் விட் ,	மீதி	இரண் ேசைர,	 த்த	நிதியாக	ெப மானார்	அவர்களிடம்
ெகாண் 	வந் 	ெகா த்தார்.

தங்கள்	நைககைள	எல்லாம்,	ெகாண் 	வந் 	ெபண்கள்	பலர்	ெப மானார்
அவர்களிடம்	சமர்ப்பித்தனர்.

ெபா ள்கைளக்	ெகாண் 	வந் 	ெகா த்தவர்கள்	எல்ேலா ம்,	இஸ்லாத்தின்
அவசியத்திற்காக,	அவற்ைற	ஏற் க்ெகாள் ம்ப 	ெப மானார்	அவர்கைள
ேவண் க்	ெகாண்டனர்.



இ தியாக,	 ப்பதினாயிரம்	ேசைன ம்,	ேசைனக் 	ேவண் ய	ெபா ள்க ம்
ேசர்ந்தன.

பைடயில்	ேசர்ந் 	 த்தம்	ெசய்யேவண் ம்	என் 	ேதாழர்கள்	எல்ேலா க் ம்
ஆவல்	மி தியாக	இ ந்த .	ஆனால்,	அவர்களில்	சில க் ,	பயணத் க்கான
வசதி	இல்லாததால்	அவர்கள்	ேசர	இயலவில்ைல.

ெப மானார்	அவர்க டன்	ேசர்ந் 	ேபார்	 ைனக் ச்	ெசல் ம்	பாக்கியம்
ெபற யவில்ைலேய	என் 	எண்ணி	மிக ம்	வ ந்தினார்கள்.	ெப மானார்
அவர்கள்,	அவர்க க் 	ஆ தல்	 றினார்கள்.
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		ஹிஜ்ரி	9-வ 	வ டம்,	 ப்பதாயிரம்	வீரர்க டன்	ெப மானார்	அவர்கள்	ஷாம்
ேதசத்ைத	ேநாக்கி	பைடெய த் ச்	ெசன்றார்கள்.

அப்ெபா 	அ ைகதமா	என்ற	ேதாழரின்	மைனவியர்	இ வர்	தம்	கணவ க்காக
வீட் ல்	தண்ணி	ெதளித் ,	 ளிர்ச்சியாக,	நல்ல	உண ம்	தயாரித்
ைவத்தி ந்தனர்.	இைதக்	கண்ட	அ ைகதமா	“ெப மானார்	அவர்கள்	ெவயிலில்
பயணம்	ெசய் 	ெகாண் க்ைகயில்,	நான்	மட் ம்	இங்ேக	இந்த	 கத்ைத
அ பவித் க்	ெகாண் ப்பதா?”	என் 	ெசால்லிக்	ெகாண்ேட	ஒ ப்	ேபாய்,
தம் ைடய	ஒட்டகத்தின்	மீ 	ஏறி,	ெப மானார்	அவர்கைளப்	பின்ெதாடர்ந்
ெசன் 	அவர்கேளா 	ேசர்ந் ெகாண்டார்.

ெப மானார்	அவர்கள்	மதீனாைவ	விட் ப்	 றப்ப ம்	ெபா ,	மதீனாவி ள்ள
காரியங்கைள	நிர்வகிக்க	த தியான	ஒ வைர	நியமித் ச்	ெசல்வ
வழக்கமா ம்.	இப்ெபா ம்	அவ்வாேற	 ஹம்ம ப் 	மஸ்லமா	என்ற	ேதாழைர
நியமித் ச்	ெசன்றார்கள்.	தங்கள்	 ம்பத்ைதப்	பார்த் க்	ெகாள் மா 	ஹல்ரத்
அலிைய	விட் ச்	ெசன்றார்கள்,

ெப மானார்	ெசல் ம்	வழியில்,	ஹிஜர்	என் ம்	நகரம்	இ ந்த .	த
ட்டத்தாரின்	மீ 	ஆண்டவ ைடய	தண்டைன	இறங்கிய 	அந்த	நகரத்திேல

தான்.

அந்த	நகரத்தில்	யா ம்	தங்கக்	 டா 	என் ம்,	தண்ணி ட	அங்ேக
க்கக் டா 	என் ம்,	அங்ேக	ஒ 	காரிய ம்	ெசய்யக் டா 	என் ம்,

ேசைனக க் ப்	ெப மானார்	அவர்கள்	கட்டைள	இட்டார்கள்.
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		மதீனா க் ம்	டமாஸ்கஸ்க் ம்	மத்தியில்,	மதீனாவிலி ந் 	பல	ைமல்
ெதாைலவி ள்ள	த க்	என் ம்	இடமான 	ஷாம்	மாகாணத்தில்	எல்ைலப் றத்தில்
உள்ள .

த க்	நக க் ச்	ெசன்ற ம்	ெப மானார்	அவர்க ம்,	ேசைனக ம்	 டாரம்
அ த் ,	அங்ேக	தங்கினார்கள்.

ஸ்லிம்கள்	ஏராளமான	பைடபலத் டன்	ஷாைம	ேநாக்கி	வ ம்	ெசய்திையக்
ேகள்வி ற்ற	கஸ்ஸான்	 தலான	கிறிஸ் வக்	 ட்டத்தார்	மனம்	தளர்ந்
பின்வாங்கிப்	ேபாய்விட்டார்கள்.

எதிரிகளின்	வ ைகைய	எதிர்பார்த் ,	இ ப 	நாட்கள்	வைர	ெப மானார்
அவர்கள்	அங்ேக	தங்கியி ந்தார்கள்.	ஆனால்,	யா ேம	எதிர்க்க	வரவில்ைல.

இதன்	மத்தியில்,	ஈலாவின்	சிற்றரசர்	 ஹன்னா	என்பவர்	ெப மானார்	அவர்களின்
ன்வந் 	பா காப் 	வரி	ெகா ப்பதாக	உடன்ப க்ைக	ெசய் ெகாண்டார்.

ேவ 	பல	கிறிஸ் வக்	 ட்டத்தா ம்	ெப மானார்	அவர்களின்	 ன்னிைலயில்
வந் ,	தாங்கள்	பா காப் 	வரி	ெச த் வதாக	உடன்ப க்ைக	ெசய்
ெகாண்டனர்.
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		ெகய்லரின்	ஆட்சிக் 	உட்பட்ட	தவ்மத் ல்	ஜந்தல்	என்ற	நாட் ன்	சிற்றரசரான
அக்கீதர்	 ஸ்லிம்க க் ப்	பைகவராக	இ ந் 	வந்தார்.

அவைர	அடக்கி	வ மா 	காலித்	அவர்களின்	தைலைமயில்	நா ா 	வீரர்கைளப்
ெப மானார்	அவர்கள்	அ ப்பி	ைவத்தார்கள்.

பைடயினர்	அங்ேக	ெசன் ,	அக்கீத ைடய	நாட்ைடத்	தாக்கி,	அந்தச்
சிற்றரசைரச்	சிைறப்	பி த்தார்கள்.

அந்த	அரசர்,	ெப மானார்	அவர்களின்	 ன்வந் 	உடன்ப க்ைக	ெசய் 	ெகாள்ள
ேவண் ம்	என்ற	நிபந்தைனயின்மீ 	அவைர	வி வித்தனர்.

சில	நாட்க க் ப்	பின்,	அவ்வரச ம்	அவ ைடய	சேகாதர ம்	மதீனாவில்
ெப மானார்	அவர்களிடம்	தஞ்சம்	அைடந் ,	ஆதர த்	ேத க்	ெகாண்டார்கள்.

த பக்கில்	இ ப 	நாட்கள்	வைர	பைகவர்களின்	நடமாட்டம்	காணப்படவில்ைல.
எல்ைலப் றப்	ப தி	அைமதியாகத்	ெதன்பட்ட .	இவற்ைற	அறிந்த	ெப மானார்
அவர்கள்	மதீனா க் த்	தி ம்பி	விட்டார்கள்.

ெப மானார்	அவர்கள்	ேநரில்	ெசன் 	கலந் 	ெகாண்ட	ேபார்களில்	இ ேவ
கைடசியான .

ெப மானார்	அவர்கள்	மதீனா க் 	அ கில்	வந்த ம்,	மக்கள்	அைனவ ம்
நகரத் க் 	ெவளிேய	வந் ,	மிக ம்	ஆர்வத் டன்	அவர்கைள	வரேவற்
உபசரித்தனர்.
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		மக்காைவ	 ஸ்லிம்கள்	ெவற்றி	ெகாண்ட	பின்னர்	 னிதத்தலமான	கஃபா ம்
விக்கிரங்கைள	அகற்றித்	 ய்ைமப்	ப த்தப்பட் 	விட்ட .

ஆனால்,	 ஸ்லிம்	அல்லாதவர்கள்,	ஹஜ்	காலங்களில்	கஃபா க் 	வந் ,
தங்க ைடய	பழைமயான	நாகரிகமற்ற	சடங் கைள	நிைறேவற்றி	வ வ 	மட் ம்
நிற்கவில்ைல.	ேம ம்,	அவர்கள்	நிர்வாணமாக	கஃபாைவச்	 ற்றி	வந் ,
பாவகரமான	பல	ெசயல்கைளச்	ெசய் 	ெகாண் ந்தார்கள்.

கஃபாைவத்	 ய்ைமப்ப த்தியேதா ,	ஹஜ்	சடங் கைள	ஹல்ரத்	இப்ராஹம்
(அைல)	அவர்களின்	காலத்தில்	இ ந்த ேபால்	நடத்த	ேவண் ம்	என்
ெப மானார்	அவர்கள்	எண்ணினார்கள்.	இவ்வ டம்	 ஸ்லிம்களில்	 ந்
ேபைர	ெப மானார்	அவர்கள்	ஹஜ்	யாத்திைரக்காக	மக்கா க் 	அ ப்பினார்கள்.

அ பக்கர்	எலித்தீக்	(ரலி)	அவர்கைள	ஹஜ்	யாத்திைரக்	 க் த்	தைலவராக
நியமித்தார்கள்.

மக்காவில்	வந் 	 கின்ற	மக்க க் 	இஸ்லாமிய	ெநறி ைறகைளப்
ேபாதிப்பதற்காக	அலீ	(ரலி)	அவர்கைள ம்	ெப மானார்	அவர்கள்	அ ப்பியேதா ,
இஸ்லாமியப்	பிரச்சாரத்திற்காக ம்	சிலைர	அ ப்பி	ைவத்தார்கள்.
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		 ஸ்லிம்கள்	மக்கா க் 	வந் 	ஹல்ரத்	இப்ராஹும்	நபியவர்களின்	 ைறப்ப ,
ஹஜ்ைஜச்	சிறப்பாக	நிைறேவற்றினார்கள்.

இவ்வ டத்திய	ஹஜ்,	தி க் ர்	ஆனில்	'ெபரிய	யாத்திைர'	என்
ெசால்லப்பட் க்கிற .

அ பக்கர்	அவர்கள்	ெப மானார்	அவர்களின்	கட்டைளப்ப ,	அங்ேக	 யி ந்த
மக்க க் 	ஹஜ்	ெசய்ய	ேவண் ய	 ைறகைள	அறி த்தினார்கள்.

அதன்	பின்,	அலி	அவர்கள்	எ ந் 	நின் ,	தி க் ர்	ஆனில்	“பராஅத்”	என் ம்
ஒன்பதாம்	அதிகாரத்தி ள்ள	நாற்ப 	ஆயத் கைள	ஒதினார்கள்.	பிற ,
கீழ்க்கண்ட	அறிக்ைகைய	விளம்பரப்ப த்தினார்கள்.

1.	விக்கிரக	ஆராதைனக்காரர்கள்,	இவ்வ டத் க் ப்	பின்	கஃபா க் ள்
ைழயக்	 டா .

2.	நிர்வாணமாக	எவ ம்	கஃபாைவ	வலம்	வரக்	 டா .

3.	விக்கிரக	ஆராதைனக்காரர்க டன்	ெப மானார்	அவர்கள்	 ன் 	ெசய்
ெகாண் ந்த	உடன்ப க்ைகயின்	ப ,	அந்த	நிபந்தைனக க் 	மாறாக	அவர்கள்
எ ம்	ெசய்யாமல்	இ க்க	ேவண் ம்.	 ஸ்லிம்க க் 	விேராதமாக
இ ப்பவர்க ம்	உதவி	ெசய்யாமல்	இ க்க	ேவண் ம்.	அவ்வா 	இ ந்தால்,
உடன்ப க்ைகயில்	 றிப்பிட் க் ம்	காலம்வைர	அ 	அ லில்	இ க் ம்.

4.	இ வைர	யா டன்	உடன்ப க்ைக	ெசய் 	ெகாள்ளவில்ைலேயா	அவர்க க்
நான் 	மாத	கால	அவகாசம்	அளிக்கப்பட் க்கிற .	அதன்	பின்னர்
அவர்கைளக்	காப்பாற்ற	ஆண்டவ க் ம்	அவ ைடய	நபிக் ம்	ெபா ப்பில்ைல.

இந்த	அறிக்ைக	ெவளியிட்டபின்,	சிறி 	காலத் க் ள்	மீதியி ந்த	எல்ேலா ம்
ஸ்லிம்களாகி	விட்டார்கள்.

நாட் ன்	நிைலைம	சீராகி,	சமாதானம்	ஆகிவிட்டதால்	மக்களிடமி ந் 	இவ்வ டம்
த ம	வரி	வ ல்	ெசய் ம்ப 	கட்டைள	பிறந்த .

த மவரி	வ லிப்பதற்காக,	அ வலர்கள்	நியமிக்கப்பட்டார்கள்.



			ஃஃஃ

	

		ஹபஷி	நாட் 	அரசர்	நஜ்ஜாஷி,	 ஸ்லிம்க க் 	 ன் 	உதவி	 ரிந்தவர்.	அவர்
இவ்வ டம்	உயிர்	 றந்தார்.	அவ ைடய	மரணத்ைதப்	பற்றி	ெப மானார்	அவர்கள்
மக்க க் 	 தலாவதாக	அறிவித்தார்கள்.	“ ஸ்லிம்கேள!	தர்ம	சீலரான
உங்க ைடய	சேகாதரர்	காலமாகி	விட்டார்.	அவ ைடய	பாவங்கைள	மன்னிக் ம்
ப 	ஆண்டவனிடத்தில்	பிரார்த்தைன	ெசய் ங்கள்”	என் 	 றி,	அவ க்காகப்
ெப மானார்	அவர்கள்	மரணப்	பிரார்த்தைன	ெசய்தார்கள்.
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		மக்காவிலி ந் 	ஷாம்	ேதசத் க் ச்	ெசல் ம்	ஒ 	ப தியில்	கிபாரீ
ேகாத்திரத்தார்	வசித் 	வந்தனர்.	அக் ட்டத்தில்,	 க்கியமானவர்	அ 	தர்	கிபாரீ
என்பவர்.	அவர்	அக்காைல	ெப மானாைரப்	பற்றிப்	ெபாய்யான	வதந்திகைளக்
ேகள்வி ற்றி க்கிறார்.	அதனால்	உண்ைமைய	அறிவதற்காக	அவர்	மக்கா க்
வந்தி க்கிறார்.

அந்தச்	சமயம்,	 ஸ்லிம்க க் ச்	ேசாதைனயான	ேநரம்,	அதாவ ,	இஸ்லாத்தில்
ேசர்ந்தவர்கைளக்	 ைறஷிகள்	 ன் த்திக்	ெகாண் ந்தனர்.	அ வைர
இஸ்லாத்தில்	ேசர்ந்தி ந்ேதாரின்	எண்ணிக்ைக	மிக ம்	 ைற .

அ தர்,	ெப மானார்	அவர்கள்	 ன்னிைலயில்	சிறி 	ேநரம்	உைரயா க்
ெகாண் ந்தார்.	அப்ெபா ேத	அவர்	இஸ்லாத்ைதத்	த வினார்.	அவர்
இஸ்லாத்தில்	ேசர்ந்த	ெசய்திைய	அச்சமயம்ெவளியிட	ேவண்டாம்	என்
ெப மானார்	அவரிடம்	ெசான்னார்கள்.	ஆனால்,	அவ க் 	இஸ்லாத்தின்	மீ ள்ள
பற்ைற	மைறக்க	 யவில்ைல.	அவர்	உடேன	கஃபாவில்	ேபாய்	நின் 	ெகாண் .
“நான்	 ஸ்லிம்	ஆகிவிட்ேடன்”	என	உற்சாகத்ேதா 	பகிரங்கமாக	அறிவித்தார்.
அைத	அறிந்த	 ைறஷிகள்,	அவைரப்	பி த் 	அ த் த்	 ன் த்தினார்கள்
அப்ெபா 	அப்பாஸ்	அவர்கள்	வந் 	அவைர	வி வித்தார்கள்.

அதன்பின்,	அ தர்	தம் ைடய	நாட் க் ச்	ெசன் 	இஸ்லாத்ைதப்	பரப்பினார்.
அவ ைடய	 யற்சியினால்	அப்ெபா 	பலர்	 ஸ்லிம்	ஆகி	இ ந்தார்கள்.
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		அேரபியா	நாட் ல்,	 ைறஷிகள்	சிறப்பாக	இ ந்த	ஒ 	காலத்தில்,	அவர்கள்
இஸ்லாத்ைதத்	த வவில்ைல.	அவர்க ைடய	நிைலைம	எவ்வா 	ஆ ம்
என்பைதச்	 ற் ப்	 றங்களி ள்ள	பல	 ட்டத்தார்	எதிர்பார்த் க்
ெகாண் ந்தார்கள்.

ஹஜ்	காலத்தில்,	ெப மானார்	அவர்கள்	இஸ்லாத்ைதப்	பற்றி	பல	 ட்டத்தாரிடம்
ேபாதைன	ெசய் ம்ேபா ,	“உங்க ைடய	ச கத்தாரான	 ைறஷிகேள	உங்கைள
அங்கீகரிக்காதேபா ,	நாங்கள்	எப்ப 	உங்கைள	ஏற் க்	ெகாள்ள	 ம்?”	என்
ெசால்லிவி வார்கள்	அவர்கள்.

மக்காைவ	ெவற்றி	ெகாண்ட	பிற ,	 ைறஷிகள்	இஸ்லாத்ைதத்	த வியைத
அேரபியர்கள்	அறிந்தார்கள்.	இஸ்லாத்தின்	சிறப்ைப	உணர்ந்த	அவர்கள்
அணியணியாக	வந் 	இஸ்லாத்ைதத்	த வினார்கள்.

ைறஷிக ம்,	 தர்க ேம	இஸ்லாத் க் ப்	பைகவர்களானவர்கள்.

மக்காைவ	ெவற்றி	ெகாண்ட	பின்னர்,	 ைறஷிகள்	அடங்கி	விட்டனர்.	ைகபர்
சண்ைடக் ப்	பின்னர்	 தர்களின்	ஆரவார ம்	ஒய்ந்த .

ஹிஜ்ரி	எட் ,	ஒன்ப ,	பத்தாவ 	ஆண் களில்	இஸ்லாம்	ஹிஜாஸ்
மாகாணத்ைதக்	கடந் 	ஒ 	பக்கம்	ஏமன்,	பஹ்ரன்.	யமாமா	வைரயி ம்,	மற்ெறா
பக்கம்	இராக்	ஷாம்	வைரயி ம்	நன் 	பரவிவிட்ட .
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		 ன் 	 ஸ்லிம்	மதப்	பிரச்சாரகர்க க் 	அேரபிக்	 ட்டத்தார்	இைட
உண்டாக்கிக்ெகாண் ந்தார்கள்.	இஸ்லாத்ைதப்	பற்றி	ேபாதைன	ெசய்யச்	ெசன்ற
பல	பிரச்சாரகர்கள்	அேரபியர்களால்	ெகால்லப்பட் க்கின்றனர்.

மக்காைவ	ெவற்றி	ெகாண்டபின்,	அந்தப்	பயமான 	அறேவ	நீங்கிவிட்ட .
அதன்பின்,	ெப மானார்	அவர்கள்	அேரபியாவின்	பல	ப திக க் ம்	இஸ்லாமியப்
பிரச்சாரகர்கைள	அ ப்பினார்கள்.

அவ்வா 	அ ப்பப்ப பவர்கைளப்	ெப மானார்	அவர்கள்	ேசாதித் த்	ேதர்
ெசய்த	பிறேக	அ ப் வார்கள்.

தி க் ர்ஆைன	நன் 	மனப்பாடம்	ெசய்தவர்கைளேய	பிரச்சாரகர்	 ட்டத் க்
தைலைம	வகிக் ம்ப 	ெசய்வார்கள்.

ெப மானார்	அவர்கள்	ஒ 	சமயம்	பிரச்சாரர்கைள	அ ப்ப	எண்ணியேபா ,
அவர்கள்	ஒவ்ெவா வைர ம்	அைழத் த்	தி க் ர்ஆன்	ஓ ம்ப ச்	ெசால்லிக்
ேகட்டார்கள்.

அவர்களில்	இைளஞர்	ஒ வர்	இ ந்தார்.	அவர்	அ கில்	ெப மானார்	ெசன் ,
“உமக் 	எைவ	நிைனவில்	இ க்கின்றன?”	என் 	ேகட்டார்கள்.

அவர்	“எனக் 	ஸுரத் ல்	பகரா ம்	மற் ம்	இன்னின்ன	ஸ்-ராக்க ம்	மனப்பாடம்
உண் ”	என்றார்

உடேன	ெப மானார்	அவர்கள்,	“அப்ப யானால்,	இவர்கள்	எல்ேலா க் ம்	நீேர
தைலைம	வகி ம்”	என்றார்கள்.

ஸ்லிம்	பிரச்சாரகர்கள்	அைனவ ம்	இஸ்லாம்	மத	சம்பந்தமான	ெநறி ைறகைள
நன் 	அறிந்தவர்கள்.	ெப மானாேரா 	அவர்கள்	இர ம்	பக ம்	இ ந்
இஸ்லாமிய	நீதி	 ைறகைள	நன் 	ெதரிந் 	ெகாண் ந்தார்கள்.	அவர்க ைடய
ஒவ்ெவா 	ெசால் ம்,	ெசய ம்,	ெப மானார்	அவர்கைளப்	பின்பற்றியதாகேவ
இ க் ம்.	-

ஏமன்	மாகாணத்தில்	இஸ்லாத்ைதப்	பற்றிய	ேபாதைன	ெசய்ய	 ஆ ப் 	ஜபல்,
அ ஸல்	அஷ்அரீ	ஆகிய	இ வைர ம்	ெப மானார்	அ ப்பி	ைவத்தார்கள்.



அவர்கைள	அ ப் ன்	அவர்கள்	ைகக்ெகாள்ள	ேவண் ய	 ைறகைள
ெப மானார்	அவர்கள்	ேபாதித்தார்கள்.

ெப மானார்	அவர்கள்	 றியைவ:

ெப மானார்	அவர்கள்,	அவர்க க் ச்	ெசய்த	ேபாதைனயான .	இஸ்லாமியப்
பிரச்சாரத்தின்	அ ப்பைடக்	ெகாள்ைககளா ம்.

“நீங்கள்	காந்தமாகப்	பணி	ெசய்ய	ேவண் ம்.	பலாத்காரம்	ெசய்யக்	 டா .
மக்க க் ச்	சிறந்த	க த் கைள	எ த் ைரக்க	ேவண் ம்;	அவர்க க்
ெவ ப் 	உண்டா மா 	நடக்கக்	 டா .	நீங்கள்	இ வ ம்	ஒற் ைமயாக	இ ந்
ேவைல	ெசய்யேவண் ம்.	ேவ 	மதத்தவர்கைள ம்	நீங்கள்	அங்ேக
சந்திக்கக் ம்.	அவர்கைளக்	காண்பீர்களானால்,	 தலாவதாக,	ஆண்டவன்
ஒ வன்	என்பைத ம்	நான்	அவ ைடய	 தன்	என்பைத ம்,	நீங்கள்
அவர்க க் 	அறி த் ங்கள்.	அவர்கள்	அவற்ைற	ஒப் க்ெகாண்டால்,
“இரவி ம்	பகலி ம்	ஐந் 	ேநரத்	ெதா ைகைய	ஆண்டவன்	உங்கள்மீ
கடைமயாக்கி	இ க்கிறான்”	என் 	 ங்கள்.	அவர்கள்	அைத	அங்கீகரித்த
பின்,	“த மம்	ெசய்ய	ேவண் ய 	உங்கள்	மீ 	கடைமயாயி க் ம்.	உங்களில்
ெசல்வர்களிடமி ந் 	நிதி	வ லித் ,	ஏைழக க் க்	ெகா க்கப்ப ம்”	என்
ெசால் ங்கள்.	எவைர ம்	ெகா ைமப்ப த்தாதீர்கள்.	ஏெனனில்
ெகா ைமப்ப த்தப்பட்ேடார்	பிரார்த்தைனக் ம்	ஆண்டவ க் ம்	மத்தியில்	திைர
ஒன் ம்	இல்ைல.”
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		ெப மானார்	அவர்க ைடய	கட்டைளகைள	சிரேமற்	ெகாண் ,	 ஸ்லிம்
பிரச்சாரகர்கள்	பல	ப திக க் ம்	ெசன் ,	இஸ்லாத்ைதப்	பற்றி	ேபாதைன
ெசய் 	வந்தார்கள்.

அவர்க ைடய	ேபாதைனயால்	பல	 ட்டத்தார்	ஆங்காங்ேக	இஸ்லாத்ைதத்
த வினார்கள்.

அக் ட்டத்தினர்	இஸ்லாத்தில்	ேசர்ந்தேதா 	தாங்கள்	இஸ்லாத்தில்
ேசர்ந்தி ப்பைத	அறிவிப்பதற்காக	ேவண் க்	 ட்டம்	 ட்டமாகப்	ெப மானார்
அவர்களிடம்	 	வந்தார்கள்.

சில	 ட்டத்தா க் ,	இஸ்லாத்தின்	மீ 	ஆரம்பத்திலி ந்த	ெவ ப் ம்,
பைகைம ம்	நீங்கிய .	ெப மானார்	அவர்களின்	வாயிலாக,	ேநரில்	இஸ்லாத்தின்
சிறப்ைப	நன் 	அறிந் 	ெகாள்ள	ேவண் ம்	என்ற	அவா டன்	மதீனா க்
வந்தார்கள்,	ெப மானார்

அவர்கைளக்	கண் 	மகிழ்ந் 	உைரயா 	இஸ்லாத்ைதத்	த வினார்கள்.	-

ஹிஜ்ரி	ஒன்பதாவ 	வ டத்திேலதான்	அத்தைகய	 க்	 க்கள்	அதிகமாக
வந்தன.	ஆைகயால்,	அந்த	வ டத்திற் 	வரலாற் ப்	ேபராசிரியர்கள்	“
வ டம்”	எனப்	ெபயர்	 ட் யி க்கிறார்கள்.

	



	187.	����������	�����������	���������
		ப தமீம்	என் ம்	ேகாத்திரத்தார்.	மிக ம்	ஆடம்பரத்ேதா 	மதீனா க் 	வந் ,
ேநராகப்	பள்ளி	வாச க் ச்	ெசன்றார்கள்.	 க்கியமானவர்கள்	பல ம்
அக் ட்டத்தில்	ேசர்ந் 	 	வந்தி ந்தார்கள்.

இஸ்லாத்தில்	ேசர	ேவண் ம்	என்ற	ேநாக்கத்ேதா 	அவர்கள்	வந்தி ந்த	ேபாதி ம்
அவர்க க் 	இயல்	பா ள்ள	ஆடம்பரமான	அகம்பாவம்	ேமேலாங்கி	இ ந்த .

பள்ளிவாசைல	ஒட் ள்ள	ெப மானார்	அவர்களின்	இல்லத்தின்	 ன்	நின் ,
“ ஹம்மேத	ெவளிேய	வா ங்கள்”	என் 	கண்ணியமின்றி	அைழத்தார்கள்.

ெப மானார்	அவர்கள்	ெவளிேய	வந்தார்கள்.

அப்ேபா 	அக் ட்டத்தார்,	ெப மானார்	அவர்களிடம்,	“ ஹம்மேத	எங்க ைடய
ெப ைமைய	எ த் ச்	ெசால்வதற்காக	நாங்கள்	உங்களிடம்	வந்தி க்கிேறாம்;
எனேவ,	எங்கள்	கவிஞ க் ம்,	பிரசங்கிக் ம்	அ மதி	ெகா ங்கள்”	என்றார்கள்.

ெப மானார்	அவர்கள்	அதற் ச்	சம்மதித்தார்கள்.

தங்கள்	 ட்டத்தாரிடம்	வாக் 	திறைம ள்ள	உதாரி 	என்பவைர	அைழத் ,
தங்கள்	ெப ைமைய	எ த் ச்	ெசால் ம்ப 	 றினர்.

உதாரி 	எ ந் ,	“ கழைனத் ம்	இைறவ க்ேக	அவேன	 க க் 	உரியவன்.
அவ ைடய	க ைணயினாேலேய	எங்கைள	அரசர்களாக்கித்	திரண்ட
ெசல்வங்க க் 	அதிபதிகளாக்கினான்.	கீழ்த்ேதசத்தில்	இ க் ம்	எல்லாக்
ட்டத்தார்களி ம்	எங்கைள	வலிைமயி ம்	எண்ணிக்ைகயி ம்

அதிகமாக்கினான்.	இன் 	எங்க க் ச்	சமமாக	யார்	இ க்கின்றனர்?	பதவியில்
எங்க க் 	இைணயாக	யாராவ 	இ ப்பார்களானால்,	அவர்கள்	தங்கள்
ெப ைமைய	எ த் க்	 றலாம்.”	என் 	 றி	அமர்ந்தார்.

அதற் ப்	ெப மானார்	அவர்கள்	தாபி ப் 	ைகஸ்	அவர்கைள	ேநாக்கி,	“எ ந்
அந்த	மனிதரின்	உைரக் 	பதில்	 ம்”	என் 	ெசான்னார்கள்.

தாபித்	எ ந் ,	'வானங்கைள ம்	 மிைய ம்	பைடத்த	ஆண்டவ க்ேக	 கழ்
எல்லாம்	உரித்தான .	அவன்	நமக் 	அரைச	அ ளினான்.	தன்	பைடப்பில்
சிறந்தவர்கைளத்	ேதர்ந் 	தன்	 தராக்கினான்.	அவர்கள்	உயர்ந்த	வம்சத்ைதச்



ேசர்ந்தவர்கள்.	அைனவரி ம்	அவர்கள்	சத்திய	வாக் ம்,	ஒ க்க ம்
உள்ளவர்கள்.	அதனாேலேய	ஆண்டவன்	தன் ைடய	ேவதத்ைத	அவர்களிடம்
அ ளினான்.	அவர்கள்	மக்கைள	இஸ்லாத்தின்	பக்கம்	அைழத்தார்கள்.	அப்ேபா
எல்ேலா க் ம்	 தன்ைமயாய்	 ஹாஜிர்க ம்,	அ த்தப யாக	அன்லாரிகளாகிய
நாங்க ம்	அவர்களின்	அைழப்ைப	ஏற் க்	ெகாண்ேடாம்.	நாங்கள்
ஆண்டவ ைடய	வழியில்	உதவியவர்களா ம்,	நபித் வத்திற் 	அைமச்சர்களா ம்
இ க்கின்ேறாம்’	என் 	 றி	 த்தார்கள்.

அதன்பின்,	தமீம்	 ட்டத்தாைரச்	ேசர்ந்த	ஸிப்ரிகான்	என்ற	கவிஞர்	தம்	க த்ைதக்
கவிைதயில்	பா னார்.

அவ க் 	எதிராக,	 ஸ்லிம்	ஹஸ்ஸான்	கவிைத	பா னார்.

வாக் 	வன்ைமயி ம்,	கவி	பா வதி ம்	ெப மானார்	அவர்களிடம்
இ ப்பவர்கேள	ேமலானவர்கள்	என் 	ஒப் க்	ெகாண்டனர்.	ஆடம்பர ம்
அகம்பாவ ம்	ஒ ங்கிய .	அக் ட்டத்தார்	அைனவ ம்	இஸ்லாத்ைதத்
த வினார்கள்,	அதன்

பின்னர்	நாயகம்	(ஸல்).	அவர்க க் 	விைல யர்ந்த	அன்பளிப் கைள
வழங்கினார்கள்.
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		ப 	ஸஃ 	என் ம்	 க்கியமான	ேகாத்திரத்தார்	தங்க ைடய	பிரதிநிதியாக,
லிமா ப் 	தஃலபா	என்பவைரப்	ெப மானார்	அவர்களிடம்	அ ப்பி	ைவத்தார்கள்.

லிமாம்	மதீனாவி ள்ள	பள்ளி	வாச க் 	வந் ,	அங் 	 யி ந்தவர்களிடம்,
“உங்களில்	யார்	அப் ல்	 த்தலிப்	வம்சத்தவர்?”,	என் 	ேகட்டார்.

அங் 	இ ந்தவர்கள்,	ெப மானார்	அவர்கைளச்	 ட் க்	காட் னார்கள்.

ெப மானார்	அவர்கள்	 ன்ேன	அவர்	வந் ,	“நான்	உங்களிடம்	க ைமயானெதா
ேகள்வி	ேகட்ேபன்.	அைதத்	தாங்கள்	தவறாக	எண்ணக்	 டா ”	என் 	 றினார்.

அதற் ப்	ெப மானார்	அவர்கள்,	“அவ்வா 	எண்ண	மாட்ேடன்.	ேக ம்”
என்றார்கள்.

அவர்,	“உலகம்	 வதற் ம்	உங்கைள	நபியாக	ஆண்டவன்	அ ப்பியி க்கிறான்
என்பைத	ஆண்டவன்	மீ 	சத்தியமாகச்	ெசால்ல	 ேமா?”	என் 	ேகட்டார்.

ெப மானார்	அவர்கள்	“ஆம்”	என்றார்கள்.

அதன்பின்	லிமாம்,	ஐந் 	ேநரம்	ெதாழ	ேவண் ம்	என் 	ஆண்டவன்	உங்க க் க்
கட்டைளயிட் க்கிறாேனா?”	என் 	ேகட்டார்.

அதற் ம்	ெப மானார்	அவர்கள்	“ஆம்”	என்றார்கள்.

அைதப்	ேபாலேவ,ேநான் ,	ஜகாத்,	ஹஜ்	சம்பந்தமாக ம்	லிமாம்	ேகட்டார்.

ெப மானார்	அவர்கள்,	ேகள்விகள்	ஒவ்ெவான் க் ம்	விைடயாக	'ஆம்’	என்
ெசால்லிக்	ெகாண்ேட	வந்தார்கள்.

இஸ்லாம்	சம்பந்தமான	சட்டங்கைள	விவரமாகக்	ேகட்டார்.	அதன்	பின்னர்,	அவர்,
“ஆண்டவன்	ஒ வேன	அவ ைடய	தி த் தர்	 ஹம்ம 	ஆவார்கள்”	என்
நான்	சாட்சி	 கிேறன்.	நான்	இப்ெபா 	தி ம்பிச்	ெசல்கிேறன்.	தாங்கள்
எனக் ப்	ேபாதித்த	விஷயங்கைளச்	சிறி 	 தலாகேவா,	 ைறவாகேவா
றமாட்ேடன்”	என் 	ெசால்லிவிட் 	அவர்	 றப்பட்டார்.



அவர்	ெசன்றபின்,	ெப மானார்	அவர்கள்,	அங்ேக	இ ந்தவர்களிடம்	“அவர்
ெசால்வ 	உண்ைமயாயி ந்தால்,	அவர்	 வர்க்கம்	அைடவார்”	என்
ெசான்னார்கள்.

லிமாம்	தம்	ஊ க் த்	தி ம்பிச்	ெசன் ,	 ட்டத்தாரிடம்	(லாத்,	உஸ்ஸா	என் ம்
விக்கிரகங்களின்	ெபயைரக்	 றிப்பிட் )	அைவ	ஒன் க் ம்	உதவாதைவ”
என்றார்.

அக் ட்டத்தார்,	“நீர்	என்ன	ெசால்கிறீர்?	உமக் ப்	ைபத்தியமாவ ,	ெதா
ேநாயாவ 	வந் 	விடக்	 டாேத”	என் 	ெசான்னார்கள்.

அதற் 	லிமாம்,	“ஆண்டவன்	ெபயரில்	சத்தியமாக,	விக்கிரகங்களால்	எனக்
நன்ைம	ெசய்ய ம்	 யா ;	தீைம	ெசய்ய ம்	 யா ;	நாேனா	ஆண்டவன்
மீ ம்,	 ஹம்ம ர்	ரஸுல்	(ஸல்)	அவர்கள்	மீ ம்	வி வாசம்	ெகாள்கிேறன்”	என்
றினார்.

அவர்	 றிய	உண்ைமயான	ெசாற்கைளக்	ேகட்ட ம்	அன் 	மாைலக் ள்ளாக,
ஆண்க ம்	ெபண்க ம்	 ழந்ைதக மாக	அக்ேகாத்திரத்தார்	அைனவ ம்
இஸ்லாத்தில்	ேசர்ந் 	விட்டனர்.
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		ெப மானார்	அவர்கள்,	 ன் 	தாயி 	நகர	 ற் ைகயிலி ந் 	தி ம் ம்ேபா ,
“தாயி 	நகர	வாசிகளாகிய	தகீப்	ேகாத்திரத்தா க் 	ேநர்வழி	காட் ,	அவர்கைள
என்னிடம்	அ ப்பி	ைவப்பாயாக!”	என் 	ஆண்டவைன	பிரார்த்தைன	ெசய்தார்கள்
அல்லவா?	அவர்க ைடய	பிரார்த்தைன	இப்ெபா 	நிைறேவ ம்	காலம்	வந்த .

தாயி 	நசரத்தில்	தகீப்	 ட்டத்தாரில்,	உர்வத்	என்பவர்	 க்கிய	பிர கர்	ஆவார்.
அவர்	ெப மானார்	அவர்கைள	நன் 	அறிந்தவர்.	 ன் ,	ஹைதபிய்யா
உடன்ப க்ைகயின்ேபா ,	 ைறஷிகளின்	பிரதிநிதியாக	ெப மானார்	அவர்களிடம்
வந் 	சமாதானம்	ேபசியவர்	அவ க் 	ஆரம்பத்திலி ந்ேத	இஸ்லாத்தின்மீ
பற் தல்	உண்டாகி	இ ந்த .

ெப மானார்	அவர்கள்	தாயிைப	 ற் ைகயிட்டேபா ,	அவர்	ஏமன்	ேதசத் க் ப்
ேபாயி ந்தார்.	அவர்	தி ம்பி	வ ம்ேபா 	ேநராக	மதீனா க் 	வந்
ெப மானாைரச்	சந்தித் ,	இஸ்லாத்ைதத்	த வினார்.	தம் ைடய	 ட்டத்தா ம்
இஸ்லாத்தின்	பாக்கியத்ைதப்	ெபற	ேவண் ம்	என்ப 	அவ ைடய	ஆவல்.

உடேன	தாயி க் ச்	ெசன் ,	அங் ள்ள	மக்கைள	எல்லாம்	 ட் ,	இஸ்லாத்தின்
ேமன்ைமைய	அவர்க க் 	எ த் க்	 றினார்.	அவர்கள்	அைத	ஏற்காமல்,
அவைர	இகழ்ந் 	ேபசினார்கள்.

ம நாள்	 லர்காைலப்	ெபா தில்	உர்வத்,	தம்	வீட் ன்	 கட் ல்	நின் 	ெகாண்
அதிகாைலத்	ெதா ைகக்காக	எல்ேலாைர ம்	அைழத்தார்.	அைதக்	ேகட்ட ம்
அங் ள்ள	மக்கள்	அைனவ ம்	அவைரச்	 ழ்ந் 	ெகாண் 	பல
ப திகளிலி ந் ம்	அவர்மீ 	அம் 	எய்தார்கள்.	அதனால்	அவர்	உயிர்	 றக் ம்ப
ேநரிட்ட .

மரணத்	த வாயில்,	தம்	 ம்பத்தாரிடம்,	“மக்க ைடய	நன்ைமக்காக	என்
இரத்தத்ைத,	என் ைடய	ஆண்டவனிடம்	சமர்ப்பிக்கின்ேறன்.	உயிர்த்	தியாகம்
கிட்ை◌டத்த	பாக்கியத்திற்காக	ஆண்டவைன	நான்	வணங் கிேறன்.	தாயியின்
ற் ைகயின்ேபா ,	மரணம்	அைடந்த	 ஸ்லிம்களின்	 ைத	 ழிக் 	அ கில்

என்ைன ம்	அடக்கம்	ெசய் ங்கள்”	என் 	 றினார்	உர்வத்,
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		 ற் ப்	 றங்களி ள்ள	ேகர்த்திரத்தார்	அைனவ ம்	இஸ்லாத்ைதத்	த வி
விட்டார்கள்.	இனிேமல்	தாங்க ம்	அதில்	ேச வைதத்	தவிர	ேவ 	வழியில்ைல
என்பைத	தாயிப்	ப தி	தகீப்	 ட்டத்தார்	உணர்ந்தார்கள்.

கைடசியாக,	அவர்கள்	 	ஆேலாசித்தார்கள்.	ெப மானார்.	அவர்களிடம்	ஒ
க்	 ைவ	அ ப்பத்	தீர்மானித்தனர்.

தகீப்	 ட்டத்தாரின்	 தர்கள்	மதீனா க் 	மிக	அ கில்	வந் 	விட்டதாக
அறிந்த ம்	 ஸ்லிம்கள்	அளவற்ற	மகிழ்ச்சி	அைடந்தனர்.

இந்த	நற்ெசய்திையப்	ெப மானார்	அவர்களிடம்	ெதரிவிக்கப்	பலர்	ஓ னார்கள்.
அப்ெபா ,	அ பக்கர்	அவர்கள்	“மகிழ்ச்சிக் 	உரிய	இந்தச்	ெசய்திைய,	நாேன
ெப மானார்	அவர்களிடம்	ெசன் 	ெதரிவிப்ேபன்”	என்றார்கள்.

தகீப்	 ட்டத்தின்	 தர்கள்	மதீனாவின்	பள்ளிவாசல்	 ற்றத்தின்	ஒ 	ப தியில்
டாரம்	அைமத் த்	தங்கியி ந்தார்கள்.

ெப மானார்	அவர்கள்,	அக் ட்டத்தாரிைடேய	ெசன் 	இஸ்லாத்ைதப்	பற்றி
ேபாதைன	ெசய்தார்கள்.	சில	நாட்கள்	வைர	அவர்கள்	அங்ேகேய	தங்கினார்கள்.

ெப மானார்	அவர்களின்	ேபாதைனக் ப்	பிற ,	அக் ட்டத்தார்	இஸ்லாத்ைதத்
த வ	வி ப்பப்பட்டார்கள்.	ஆனால்,	சில	விஷயங்களில்	தங்கைளக்
கட் ப்ப த்தக் டா ;	தங்க க் ச்	 ய	உரிைம	ேவண் ம்	என் ம்
ெசான்னார்கள்.	அவர்கள்	 றிய	நிபந்தைனகளாவன	:

1)	“எங்களில்	பலர்	தி மணம்	ெசய் 	ெகாள்ளாமேலேய	காலம்	கழிப்பதால்,
நாங்கள்	பிற	ெபண்களிடம்	ெதாடர் 	ெகாள்வைதத்	த க்கக் டா .”

2)	“எங்க க் 	 க்கியமான	ெதாழில்,	பணம்	வட் க் க்	ெகா த் 	வாங் தல்;
ஆைகயால்,	வட் 	வாங் வைதத்	த க்கக்	 டா .”

3)	"எங்க ைடய	நாட் ல்,	திராட்ைசப்பழம்	அதிகமாய்	உற்பத்	தியாவதால்,
எங்க க் 	 க்கியமான	ெதாழில்	ம 	தயாரித் 	விற்ப 	அைத ம்	த க்கக்
டா .



ேமற்கா ம்	 ன் 	நிபந்தைனகைள ம்	ெப மானார்	அவர்கள்	ஒப் க்ெகாள்ள
ம த் விட்டார்கள்.

“அந்த	நிபந்தைனகைள	வற் த்தாமேல	இஸ்லாத்ைதத்	த கிேறாம்;	ஆனால்,
நாங்கள்	வணங்கிக்	ெகாண் க் ம்	லாத்	என் ம்	விக்கிரகத்ைதப்பற்றி,
தாங்கள்	என்ன	 	ெசய்வீர்கள்?”	என் 	ெப மானார்	அவர்களிடம்
ேகட்டார்கள்.

“அ 	உைடக்கப்ப ம்”	என் 	ெசான்னார்கள்	ெப மானார்	அவர்கள்.

அவர்கள்	அைதக்	ேகட் த்	தி க்கிட் த்,	“தாங்கள்	அவ்வா 	ெசய்யப்	ேபாவ ,
எங்கள்	கட க் த்	ெதரிந்தால்,	எங்க ைடய	நகரத்ைதக்	கட ள்	அழித்
வி வார்.	எங்கள்	ெபண்க ம்	மிக ம்	வ த்தப்ப வார்கள்.	ஆதலால்
அவ்விக்கிரகத்ைத	 ன் 	ஆண் க க் 	ைவத்தி க்க	அவகாசம்	ெகா க்க
ேவண் ம்”	என் 	ெசான்னார்கள்.

ெப மானார்	அவர்கள்	அைத ம்	ம த் விட்டார்கள்.	பின்னர்	ஓரிரண்
ஆண் கள்,	ஒ 	மாதம்	என் 	ேகட்டார்கள்.

இஸ்லா ம்	விக்கிரக	வணக்க ம்	ஒன்றாக	இ க்க	 யா .	ஆதலால்,
ெப மானார்	அவர்கள்	அதற் ம்	சம்மதிக்கவில்ைல.

கைடசியாக,	அக் ட்டத்தார்	ெப மானார்	அவர்களிடம்,	“எங்கள்	ைகயினால்
விக்கிரகத்ைத	ஒன் ம்	ெசய்ய	மாட்ேடாம்.	தாங்கள்	அைத	என்ன	ெசய்ய
ேவண் ேமா	ெசய் 	ெகாள் ங்கள்.	ஆனால்,	எங்கள்	ைகயால்,	அைதச்
ெசய்யாமால்	இ ப்பதற்காக	எங்கைள	மன்னித் க்ெகாள் ம்ப 	ேகட் க்
ெகாள்கிேறாம்”	என் 	ெசான்னார்கள்.

ெப மானார்,	அவர்கள்,	அதற் 	ஒப் க்ெகாண்டார்கள்.

அதன்பின்,	அக் ட்டத்தார்,	தாங்கள்	ெதா ைக	நடத்தாமல்	இ ப்பதற்
அ மதி	ெகா க்க	ேவண் ம்”	என் 	ேகட்டார்கள்.

ெதா ைகயில்ைல	என்றால்	மார்க்கேமயில்ைல	என் 	ெப மானார்	அவர்கள்
அைத	ஒப் க்	ெகாள்ளவில்ைல.

கைடசியாக,	அக் ட்டத்தார்,	தாங்கள்	இஸ்லாத்ைதத்	த வதாகச்	ெசால்லி,



தாயி க் ப்	 றப்பட் ச்	ெசன்றார்கள்.

அவர்க டன்	லாத்ைத	உைடப்பதற்காக	அ ஸுப்யான்,	அல்	 சீரா	(ரலி)	ஆகிய
இ வைர ம்	ெப மானார்	அவர்கள்	அ ப்பி	ைவத்தார்கள்.

லாத்ைத	உைடக்கப்	ேபா ம்	ேபா ,	தாயியி ள்ள	ெபண்கள்	வீட்ைட	விட்
ெவளிேய	வந் ,	தைலவிரிேகாலமாய்	நின் 	அ 	ெகாண் ந்தார்கள்.

தகீப்	 ட்டத்தார்	அைனவ ம்	இரண் 	வ டத் க் ள்	இஸ்லாத்தில்	ேசர்ந்
விட்டார்கள்.
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		நஜ்ரான்	என் ம்	மாநிலம்	ஏமன்	ேதசப்	ப தியில்	உள்ள .	அ 	மக்காவிலி ந்
175	ைமல்	ெதாைலவா ம்.

கிறிஸ் வர்கள்	அங்ேக	மி தியாயி ந்தனர்.	அங்ேக	ஒ 	ெபரிய	ேகாவில்
இ ந்த .	அைத	அந்த	நகர	மக்கள்	கஃபா க் 	சமானமாகக்	க தினார்கள்.

ெப மானார்	அவர்கள்,	அந்த	மக்க க் 	இஸ்லாத்ைதப்	பற்றி	ேபாதைன	ெசய்
க தம்	அ ப்பினார்கள்.

அக்க தம்	கிைடத்த ம்,	ேகாயிலின்	பா காவல ம்	மத மார்க ம்	அடங்கிய
அ ப 	ேபர்,	ஒ 	 ட்டமாக	ெப மானார்	அவர்களிடம்	வந்தார்கள்.
அக் ட்டத்தாைரப்	பள்ளி	வாசலில்	தங் மா 	ெசய்தார்கள்.

அக் ட்டத்தினர்	தங்க ைடய	ஐபத்ைத	பள்ளி	வாசலில்	ஆரம்பித்தார்கள்.
ஸ்லிம்	ேதாழர்கள்	அைதத்	த த்தனர்.	ஆனால்,	ெப மானார்	அவர்கள்	ஜபத்ைத

நடத்திக்	ெகாள் ம்ப 	உத்தர 	ெகா த்தார்கள்.

அக் ட்டத்தின க் ப்	ெப மானார்	அவர்கள்	இஸ்லாத்ைதப்	பற்றி	ேபாதைன
ெசய்தார்கள்	ஆனால்,	அக் ட்டத்தார்	தங்க ைடய	 ராதன	மதத்ைதக்	ைகவிட
வி ம்பவில்ைல.

எனி ம்,	அக் ட்டத்தார்,	பா காப் க்காக	ஆண் 	ேதா ம்	ஒ 	 றிப்பிட்ட
ெதாைக	ெகா ப்பதாக	ஒப் க்	ெகாண் ,	ெப மானார்	அவர்களிடம்	உடன்ப க்ைக
ெசய் 	ெகாண் 	தங்கள்	நகரத் க் ப்	 றப்பட்டார்கள்.
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		ஸகஸ்	என் ம்	 ம்பத்ைதச்	ேசர்ந்த	ஒ 	 ட்டம,	ெப மானார்	அவர்கைளக்
காண	வந்த .	அக் ட்டத்தின்	தைலவர்களில்	ஆமீர்	என்பவ ம்	அர்பத்
என்பவ ம்	 க்கியமானவர்கள்,

ஆமி ம்,	அர்பத் ம்	ெப மானார்	அவர்கைளக்	ெகான் 	விடேவண் ம்	என்ற	தீய
ேநாக்கத்ேதா 	 தர்க டன்	மதீனா க் 	வந்தார்கள்.

ஒ நாள்,	ஆமீர்,	ெப மானார்	அவர்க டன்	உைரயா க்	ெகாண் ந்த	ேபா ,
அவர்கைள	ெவட் 	வி மா 	அர்பத் க் 	 ன் ட் ேய	ெசால்லியி ந்தான்.

அர்பத்	ெப மானார்	அவர்கைள	ெவட் வதற்காக	அ கில்	வந் 	ைகைய	உயர்த்த
ற்பட்டான்.	ஆனால்,	அவன்	ைகேயா	அைசயவில்ைல.	கண்கள்	இ ளைடந்

விட்டன.	திகில்	அைடந் 	மரம்ேபால்	அப்ப ேய	நின் விட்டான்.

அதன்பின்	ஆமிர்,	ெப மானார்	அவர்களிடம்	தனிைமயில்	ேபச	ேவண் ம்	என்
ெசான்னான்.

“நீர்	ஒேர	ஆண்டவன்மீ 	வி வாசம்	ெகாள்வதாக	உ தி	 ம்வைர,	உம்ேமா
நான்	தனித் ப்	ேபச	 யா ”	என் 	ெப மானார்	அவர்கள்	 றினார்கள்.

உடேன	ஆமிர்,	“நீங்கள்	எதிர்த் ச்	சண்ைட	ெசய்ய	 யாதப 	ெபரிய
ேசைனையக்	ெகாண் வந் 	உங்கைளத்	தாக் ேவன்”	என்றான்.	-

அப்ேபா 	ெப மானார்	அவர்கள்,	“ஆண்டவேன!	ஆமி க் 	எதிராக,	நீேய
ேபா மானவன்”	என் 	ெசான்னார்கள்.

உடேன	ஆமிர்,	அர்பைதக்	 ட் க்ெகாண் 	ெவளிேய	 றப்பட்டான்.

அப்ேபா ,	ெப மானார்	அவர்கள்,	“ஆண்டவேன!	இவர்க ைடய	தீங்கிலி ந்
என்ைனக்	காப்பாற் ”	என் 	பிரார்த்தைன	ெசய்தார்கள்.

வழியில்,	ஆமி க் க்	க த்தில்	ெநறிகட் ,	“பிேளக்”	ேபான்ற	ேநாய்	வந்த .

திைரமீ 	தன்ைனத்	 க்கி	ைவக் ம்ப 	தன்	 ட்டத்தாரிடம்	ெசான்னான்.
திைரமீ 	ெந ந்ெதாைல 	ேபாக	 யவில்ைல.	ப 	ஸ ல்	ேகாத்திரத்ைத



ேசர்ந்த	ஒ 	ெபண்ணின்	வீட் ல்	அவைன	இறக்கினார்கள்.	அங்ேகேய	அவன்
இறந்தான்.

அவ டன்	வந்தவர்கள்	எல்ேலா ம்.	இஸ்லாத்ைதத்	த வி,	தங்கள்	நக க் ப்
றப்பட்டார்கள்.
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		தய்யி	என் ம்	ெபய ைடய	ஒ 	 ட்டத்தினர்,	ஏமன்	ேதசத்தில்	ெசல்வாக்ேகா
வாழ்ந் 	வந்தார்கள்.

அவர்களின்	 ண் தலால்	இஸ்லாத் க் 	விேராதமாகக்	கலக ம்	 ழப்ப ம்
ஏற்பட் க்	ெகாண் ந்தன.

அந்தக்	 ழப்பத்ைத	அடக் வதற்காகப்	ெப மானார்	அவர்கள்	அலி	அவர்களின்
தைலைமயில்	ஒ 	சிறிய	பைடைய	அங்ேக	அ ப்பி	ைவத்தார்கள்.

அப்ெபா 	அதீ	என்ற	கிறிஸ்தவர்	அக் ட்டத்தா க் 	தைலவராக	இ ந்தார்.
அவர்	ஒ 	சிற்றரசர்	ேபாலேவ	இ ந்தார்.	அவ ைடய	தந்ைத	ஹாத்திம்	என்பவர்
தயாள	சிந்ைத	உள்ளவர்.	ெகாைட	வள்ளல்	என் 	ெபயர்	ெபற்றவர்.	ெகாைடக் 	ஓர்
உவமானமாக	மக்களிைடேய	ெசால்லப்ப பவர்.

ஸ்லிம்	பைட	ஏம க் 	அ கில்	வ வைத	அறிந்த ம்	ஹாத்திம்	மகன்	அதி
பயந் 	ஷாம்	ேதசத் க் 	ஓ விட்டார்.

ஹல்ரத்	அலிஅக் ட்டத்தாைர	எளிதில்	ெவற்றி	ெகாண்டார்கள்.	அவர்க ைடய
ெபா ள்கைளக்	ைகப்பற்றி	பலைரச்	சிைறப்	ப த்தினார்கள்.	சிைறப்பட்டவர்கைள
அன் ட ம்	மரியாைத	 ட ம்	நடத்தி	மதீனா க் க்	ெகாண் 	வந்தார்கள்.

சிைறப்பட்டவர்களில்	ஹாத்தி ைடய	மக ம்,	அதியின்	சேகாதரி மான
ஸஃப்பானா ம்	ஒ வர்.

ஸஃப்பானா	ெப மானார்	அவர்கைளக்	கண்ட ம்,	ஆண்டவ ைடய	 தேர,
என் ைடய	தந்ைதேயா	காலமாகி	விட்டார்.	இப்ெபா 	எனக் த்	 ைணயான
ஒேர	சேகாதர ம்	 ஸ்லிம்	பைட	வ வைத	அறிந் ,	அஞ்சி	ஓ விட்டான்.
ஆைகயால்,	என்ைன	மீட்பதற் 	யா ேம	இல்ைல.	என்ைன	வி தைல
ெசய்வதற்காக	உங்க ைடய	க ைண	உள்ளத்திடம்	நான்	ஆதர 	ேத கிேறன்.
என்	தந்ைதேயா	 கழ்	மிக்கவர்;	எங்கள்	 ட்டத்தாரில்	அரச க் ச்	சமமானவராக
அவர்	வாழ்ந்தார்.	சிைறப்பட்டவர்கள்	எத்தைனேயா	ேபைர	பணம்	ெகா த் 	என்
தந்ைத	மீட் க்கிறார்.	ெபண்களின்	ெகளரவத்ைதப்	பா காத்தி க்கிறார்.
ஏைழகைள	ஆதரித்தி க்கிறார்.	 ன்பத்தில்	ேதாய்ந்தவர்க க் 	ஆ தல்
அளித்தி க்கிறார்.	தம்மிடம்	வந் 	ேகட்டவர்க க் 	இல்ைல	என் 	அவர்



ெசான்னேத	கிைடயா ;	நான்	அத்தைகய	ஹாத்திமின்	மகள்”	என்றாள்.

ெப மானார்	அவர்கள்	ஸஃப்டானாவிடம்,	“ஒ 	 ஸ்லிமிடம்	இ க்க	ேவண் ய
நற் ணங்கள்	யா ம்	உன் ைடய	தந்ைதயிடம்	இ ந்தன.	விக்கிரக	வணக்கத்தில்
காலம்	கழித்த	ஒ வரின்	ஆத்மாவின்மீ ,	இரக்கம்	காட் மா 	ஆண்டவனிடம்
பிரார்த்தைன	ெசய்வதற் 	எனக் 	அ மதி	இ ந்தால்,	ஹாத்தி ைடய
ஆத்மாவிடம்	க ைண	காட் ம்ப 	நான்	ஆண்டவனிடம்	பிரார்த்திப்ேபன்”	என்
றிவிட் ,	 ற்றி ள்ள	 ஸ்லிம்கைள	ேநாக்கி,	“ஹாத்தி ைடய	மகள்
தந்திரமாகி	விட்டாள்.	அவ ைடய	தந்ைத	தயாள	சிந்ைத ம்,	இரக்க ம்

உள்ளவர்.	ஆண்டவன்	இரக்க ள்ளவர்கைள	ேநசிக்கிறான்.	அவர்க க்
ெவ மதி	அளிக்கிறான்”	என் 	ெசான்னார்கள்.

ஸஃப்பானா	வி விக்கப்பட்டான்.	அவள்	ெப மானார்	அவர்களிடம்,	“	என் ைடய
ம்பத்தின ம்	என்ைனச்	ேசர்ந்தவர்க ம்	சிைறப்பட் ப்பதனால்	நா ம்

சிைறயில்	இ ப்பேத	 ைற.	அவர்கைளக்	ெகால்வதற் 	உத்தரவி வதானால்,
தலில்	என்ைன	ெவட் ம்ப 	உத்தர	வி ங்கள்.	அவர்கள்	எல்ேலா ம்	இறந்

ேபாய்,	நான்	மட் ம்	உயிேரா 	இ க்க ம்	வி ம்பவில்ைல”	என் 	பணிேவா
றினாள்.

அைதக்	ேகட்ட ம்	ெப மானார்	அவர்கள்,	அந்தக்	 ட்டத்தார்	எல்ேலாைர ம்
வி வித் ,	அவர்க க் ப்	ேபாதிய	ெபா ள்	ெகா த் 	அவர்கைளக்
ெகளரவமாக	அ ப்பி	ைவக் ம்ப 	கட்டைள	யிட்டார்கள்.

ஸஃப்பானா ம்	அவள்	 ம்பத்தின ம்	ஊ க் த்	தி ம்பினார்கள்.

ஸஃப்பானா	தன்	சேகாதரன்	அதீையத்	ேத ,	ஷாம்	ேதசத் க் ச்	ெசன்றாள்.
அங்ேக	அவைரக்	கண் ,	“ெப மானார்	அவர்கள்	 ன்னிைலயில்	நீர்	 ய
விைரவில்	ெசல்ல	ேவண் ம்.	நபி	என்ற	 ைறயி ம்,	அரசர்	என்ற	 ைறயி ம்
எந்த	நிைலயி ம்	அவர்கைளக்	காண்ப 	நன்ைம	த ம்.”	என் 	 றியேதா
நடந்தவற்ைற ம்,	ெப மானார்	அவர்களின்	சிறப் மிக்க	 ணங்கைள ம்
விவரமாகக்	 றினாள்.

தன்	சேகாதரி	 றியைதக்	ேகட்ட	அதீ	அவைள ம்	உடன்	அைழத் க்	ெகாண் ,
உடேன	மதீனா க் ப்ேபாய்,	ெப மானார்	அவர்கைளக்	கண் 	இஸ்லாத்ைதத்
த வினார்.

அதீயின்	 யற்சியினால்	பிற 	அவ ைடய	 ட்டத்தார்க ம்	 ஸ்லிம்	ஆனார்கள்.
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		அர 	நாட் ல்	 ைஸனாக்	 ட்டத்தில்	கஃ ப் 	ஸுைஹர்	என்ற	கவிஞர்
இ ந்தார்.	சிறப்பாகக்	கவிபா வதில்	அவர்	வல்லவர்.	அவர்	 கழ்	எங் ம்
பரவியி ந்த .

கவிஞர்	கஃ 	இஸ்லாத்தின்மீ 	விேராதம்	ெகாண் 	ெப மானார்	அவர்கைள ம்,
ஸ்லிம்கைள ம்	கண் த் க்	கவிபா வைதேய	 க்கிய	ெதாழிலாகக்

ெகாண் ந்தார்.

அதனால்	அக்கவிஞைர	எங்ேக	கண்டா ம்	சிரச்ேசதம்	ெசய் 	வி மா
ெப மானார்	அவர்கள்	உத்தரவிட் ந்தார்கள்.

கவிஞர்	கஃபின்	சேகாதரர்	 ஸ்லிமாயி ந்தார்.	விக்கிரக	வணக்கத்ைதக்
ைகவி மா ம்,	இஸ்லாத்தில்	ேச ம்ப ம்	கவிஞைர	அவர்	வற் த்தி	வந்தார்.

சேகாதர ைடய	அறி ைரயால்	கவிஞர்	மனம்	மாறி	மைற கமாக	மதீனா க் ச்
ெசன்றார்.	அதிகாைலத்	ெதா ைகக்காகப்	பள்ளிவாசலில்	இ ந்த	நபி
ெப மானாைரக்	கண்டார்.	அவர்கள ேக	ெசன்றமர்ந் 	ெகாண் 	அவர்கள்
தி க்	கரத்தின்	மீ 	தம்	ைகைய	ைவத்தவராக:	“இைற	 ேத!	நான்	கவிஞர்
கஃைப	ஒ 	 ஸ்லிமாக	இப்ெபா 	தங்கள்	 ன்னிைலயில்	அைழத் 	வந்தால்,
தாங்கள்	அவைர	மன்னிப்பீர்களா?”	என் 	ேகட்டார்.

“ஆம்”	என்றார்கள்	ெப மானார்	அவர்கள்.

உடேன	அவர்,	“ஸுைஹரின்	 மாரனான	கஃப்	என் ம்	கவிஞன்	நான்தான்!”
என்றார்.

அவர்	அவ்வா 	 றிய ம்,	அன்ஸாரிகளில்	ஒ வர்	 தித்ெத ந் ,	“இைறவனின்
இப்பைகவன்	க த்ைத	ெவட் வதற் 	உத்தர 	த மா ”	ெப மானார்	அவர்கைள
ேவண் னார்.

ெப மானார்	அவர்கள்,	மிக	அைமதியாக,	“கடந்த	காலத்ைத	நிைனத் 	மனந்
தி ந்தியவாரக	அவர்	வந்தி க்கிறார்.	எனேவ	அவைர	விட் 	வி ங்கள்”	என்
றி	விட்டார்கள்.

பின்னர்,	ஒ 	பாடைலப்	பா வதற் 	அ மதி	த மா 	ெப மானார்	அவர்கைள



ேவண் னார்	கவிஞர்.	கஃப்.

ெப மானார்	அவர்கள்	அவைர	அ மதித்தார்கள்.

உடேன,	“பாணத்	ஸுஆ "	என்ற	சிறப் மிக்க	ஒ 	பாடைலப்	பா னார்	கவிஞர்	கஃப்,
ஐம்பத்திெயட் ப்	பாக்கைளக்	ெகாண்ட	இக்கவிைத	அர 	இலக்கியத்தில்	 கழ்
மிக்கதா ம்.

ெப மானார்	அவர்கள்	தங்கள்	ேமனியிலி ந்த	ேமலாைடைய	எ த் ,	கவிஞ க்
அணிவித் 	அவைர	ெகளரவித்தார்கள்.
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		இஸ்லாம்,	அேரபியா	ேதசத்தின்	பல	ப திகளி ம்	ெப ம்பா ம்	பரவி	விட்ட .

தனிப்பட்ட	சில	சிறிய	 ட்டத்தார்கைளத்	தவிர,	 ஸ்லிம்க க் ப்	ெபரிய
விேராதிகள்	அந்த	நாட் ல்	ஒ வ ம்	இல்ைல.

ஆனால்,	ஒ 	 ட்டத்தார்	மட் ம்	இஸ்லாத்தில்	ேசர்ந்தி ப்பதாக	ேவடம்	ேபாட் க்
ெகாண் 	 ஸ்லிம்க க் 	மத்தியில்	இ ந் ,	மைற கமாக	விேராதமாகேவ
இ ந் 	வந்தார்கள்.

இஸ்லாமிய	வரலாற்றில்,	 னாபிக் ள்	என் 	 றப்ப பவர்கேள	அவர்கள்.
னாபிக் ள்	என்றால்	வஞ்சகர்கள்	என் 	ெபா ள்.

னாபிக் கள்	பல	சந்தர்ப்பங்களில்	விைளவித்த	பலவைகயான	 ேராகங்கள்,
இைட கள்,	ெதால்ைலகள்,	நம்பிக்ைக	ேமாசம்,	ெகா ைமகள்	பலப்பல	அவற்ைற
விவரித்தால்	ஆத்திரம்	ேமேலாங் ம்.

னாபிக் 	 ட்டத்தின்	 க்கிய	தைலவன்	அப் ல்லாஹ்	இப் 	உைப	என்பவன்.
ெப மானார்	அவர்கள்	மதினா க் 	வந்த 	 தல்	ஹிஜ்ரீ	ஒன்பதாம்	வ டம்	வைர
அவன்	இஸ்லாத் க் த்	தீங் 	ெசய்வைதேய	 க்கிய	ெதாழிலாகக்
ெகாண் ந்தான்.	அவன்	எவ்வளேவா	 ழ்ச்சிகைளச்	ெசய்தான்.	அவற்றில்
எ ம்	ெவற்றி	ெபறவில்ைல.

ஸ்லிம்க க் 	மத்தியில்	பிரிவிைன	உண்டாக்கக்	க தி	 னாபிக் க்
ட்டத்தினர்	ேவ 	ஒ 	பள்ளிவாசைலக்	கட் னார்கள்.

ெப மானார்	அவர்கள்	த க்	சண்ைடக் ப்	 றப்பட் ச்	ெசல் ம்ேபா ,
அக் ட்டத்தார்	ெப மானார்	அவர்களிடம்	ெசன் 	 திய	பள்ளிவாச க் 	வந்
ெதாழேவண் ம்	என் 	ேவண் க்ெகாண்டார்கள்.

சண்ைடயிலி ந் 	தி ம்பி	வந்தபின்	பார்த் க்ெகாள்ளலாம்	என் 	ெசால்லிவிட் ப்
ெப மானார்	அவர்கள்	 றப்பட் ச்	ெசன்றார்கள்.

ஸ்லிம்க க் த்	தீங் 	ெசய்ய	ேவண் ம்	என்ற	ெகட்ட	எண்ணத் டேனேய,
அந்தப்	பள்ளிவாசல்	கட்டப்பட் ப்பதாக,	ஆண்டவனால்	ெப மானார்
அவர்க க் 	அறிவிக்கப்பட்ட .



அப்பள்ளி	வாசைல	எரித் 	வி மா 	ெப மானார்	அவர்கள்	கட்டைளயிட்டார்கள்.
உடேன	அ 	எரிக்கப்பட் 	விட்ட .

ஹிஜ்ரீ	ஒன்பதாவ 	வ ட	இ தியில்,	அப் ல்லாஹ்	இப் உைப	க ைமயான
ேநாய்க் 	ஆளானான்.	அந்ேநாயிலி ந் 	பிைழக் ம்	நம்பிக்ைக	அவ க்
உண்டாகவில்ைல.	ஆனால்,	அவ ைடய	மகன்	உண்ைமயான	 ஸ்லிமாக
இ ந்தார்.

உைப	தன்	மகன்	 லமாகப்	ெப மானார்	அவர்களிடம்	இரண் 	ேகாரிக்ைககைளச்
ெசால்லி	அ ப்பினான்;	அவ்வாேற	அவர்	மகன்	வந் 	“தம்	தந்ைத	மரணம்
அைடந்தபின்,	பிேரதத்ைதப்	ேபார்த்தி	அடக்கம்	ெசய்வதற்காகப்	ெப மானார்
அவர்களின்	ஆைட	ஒன்ைறத்	தரேவண் ம்”	தந்ைதக்காகப்	ெப மானாேர
“ஜனாஸாத்”	ெதா ைக	நடத்த	ேவண் ம்”	என் ம்	ேவண் க்ெகாண்டார்.

தீைமகள்	பல	 ரிந்தவனானா ம்,	அவ ைடய	ேகாரிக்ைகையப்	ெப மானார்
அவர்கள்	ம க்கவில்ைல.	அவ்வா 	ெதா ைக	நடத் வதற் ப்	ெப மானார்
அவர்கள்	சம்மதித் ,	தங்க ைடய	சட்ைட	ஒன்ைறக்	ெகா த்தார்கள்.

இப் உைப	மரணம்	அைடந்த ம்,	ஜனாஸாத்	ெதா ைகக்காகப்	ெப மானார்
அவர்கள்	 றப்பட் ச்	ெசன்றார்கள்.	அப்ேபா 	உம 	அவர்கள்,	ெப மானார்
அவர்களின்	சட்ைடையத்	 ணிந் 	பி த் ,	“அல்லாஹ்வின்	விேராதிக்காகத்
தாங்கள்	பிரார்த்தைன	ெசய்யப்	ேபாகிறீர்களா?”	என் 	ேகட்டார்கள்.

விேராதிகளிட ம்	 ட	 ற்றி ம்	க ைண	உள்ளம்	ெகாண்ட	ெப மானார்
அவர்கள்	“உமேற!	சற் 	விலகி	நில் ம்.”	(ெசல்கிேறன்)	என்றார்கள்,

அப்ெபா ,	உம 	அவர்கள்,	“அவர்க க்காக	( னாபிக் க க்காக)	நீங்கள்
மன்னிப் க்	ேக ங்கள்;	அல்ல 	ேகட்காமல்	இ ங்கள்.	அவர்க க்காக	எ ப
தடைவ	மன்னிப் க்	ேகட்டா ம்,	ஆண்டவன்	அவர்கைள	மன்னிக்க	மாட்டான்”
எனத்	தி க் ர்ஆனில்	ஆண்டவன்	அ ளியி க்கிறாேன!”	என் 	ெசான்னார்கள்.

ன் வல்	 த்தவர்களாகப்	ெப மானார்	அவர்கள்	“அவர்க க்காக	மன்னிப் க்
ேகட்க ம்	அல்ல 	ேகளாமல்	இ க்க ம்	ஆண்டவன்	எனக் ச்	 தந்திரம்
ெகா த்தி க்கிறான்.	மன்னிப்ப ம்	மன்னிக்காமல்	இ ப்ப ம்	ஆண்டவ ைடய
வி ப்பத்ைதப்	ெபா த்த ”	என் 	 றிவிட் ,	உைபக்காகத்	ெதா ைக
நடத்தினார்கள்.



ெப மானார்	அவர்களின்	ேமலான	க ைண	உள்ளத்ைதக்	கண் 	உள்ளம்
ெநகிழ்ந் 	இப் 	உைபயின்	 ட்டத்தாரில்	ஆயிரம்	ேபர்	அன்ைறய	தினேம
உண்ைமயான	 ஸ்லிம்களானார்கள்.

அதன்பின்,	 னாபிக் கள்	 ற்றி ம்	அடங்கி	விட்டார்கள்.
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		இஸ்லாம்	அேரபியா	 வ ம்	பரவியைதக்	கண்ட ம்,	ெப மானார்
அவர்க க் ,	தாங்கள்	இவ் லகில்	ேதான்றிய	இலட்சியமான 	நிைறேவறி
விட்டதாகக்	க தினார்கள்.

ஓயாமல்	சண்ைட	சச்சர 	ெகாைல	இவற்ைறேய	ெதாழிலாகக்
ெகாண் ந்தவர்களின்	இதயங்கைள	அன் ,	சேகாதரத் வம்,	நீதி	என் ம்
ேமலான	-	கனிவான	-	கயிற்றால்	ெப மானார்	அவர்கள்	பிைணத் க்
கட் னார்கள்.

மனித	உள்ளத்திற் 	அ வ ப்ைப	உண்டாக்கக் ய	ெகா ஞ்	ெசயல்களில்
உழன் 	ெகாண் ந்த	மக்க ைடய	இதயங்களிலி ந் 	ெப மானார்	அவர்கள்
அன் ம்	க ைண ம்	த ம்பி	வழி மா 	ெசய்தார்கள்.

ஆண்டவ ைடய	சட்டத் க் ம்,	மனித ைடய	சட்டத் க் ம்	அடங்காமல்	நீதி
என்ப 	ம ந் க் க் ட	இல்லாமல்	இ ந்த	ெவம்பாைலப்	ெப ெவளியாம்
அந்நா 	ெப மானார்	அவர்களின்	பிறப்பன்	சிறப்பால்	பக்தி ம்,	க ைண ம்
நிைறந்த	மலர்	வனமாக	மாறிய .

ன்னர்,	எத்தைனேயா	நபிமார்கள்	ேதான்றியி ந்தார்கள்.	ஆனால்,	அவர்கள்
ஆ ள்	காலத்திேலேய	அவர்கள்	பிரச்சாரம்	ெசய்த	மார்க்கம்	பரவாமல்
ேபாய்விட்ட .

ெப மானார்	அவர்கள்	இ பத் 	 ன் 	வ டங்களாகப்	ேபாதித் 	வந்த
ேபாதைனகைள ம்,	உண்ைம	ெமாழிகைள ம்	மக்கள்	தங்கள்	உள்ளத்தில்	நன்
பதிய	ைவத் க்	ெகாண்டார்கள்.

ெப மானார்	அவர்கள்,	மக்கா க் க்	கைடசியாக	யாத்திைர	ேபாய்வரேவண் ம்
என் 	வி ம்பினார்கள்.

ஹிஜ்ரீ	பத்தாவ 	வ டம்	 ல்கஃதா	மாதத்தில்,	ெப மானார்	அவர்கள்
மதீனாவிலி ந் 	ஹஜ்ஜுக் ப்	 றப்ப வதாக	அறிவிக்கப்பட்ட .

அேரபியா	ேதசத்தின்	பல	பாகங்களிலி ந் ம்	மக்கள்	ெப மானா டன்
ஹஜ்ஜுக்காகச்	ெசன்றார்கள்.	ெப மானார்	அவர்க டன்	பிராட் யார்க ம்
ெசன்றார்கள்.



மதீனாவிலி ந் 	ெப மானார்	அவர்கள்	 றப்பட் ப்	பல	இடங்களி ம்	தங்கி
ஒன்பதாவ 	நாளில்	மக்கா	ேபாய்ச்	ேசர்ந்தார்கள்.

ெப மானார்	அவர்களின்	வ ைகைய	அறிந்த	அைனவ ம்	ஒ 	ேசர	வந்
வரேவற் 	உபசரித்தார்கள்.

ஆங்காங்ேக	மக்கள்	திரண் ந்தனர்.	அவர்களின்	மத்தியில்	ெப மானார்
அவர்கள்	பல	ெசாற்ெபாழி கைள	நிகழ்த்தினார்கள்.
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		இஸ்லாம்	மார்க்கம்	 ரணமாக்கப்பட்ட .	ெப மானார்	அவர்கள்	இவ் லகத்ைத
விட் ப்	பிரிய	ேவண் ய	காலம்	ெந ங்கி	விட்ட :	ஹிஜ்ரீ	பதிேனாராவ 	வ டம்,
ஹஜ்	சமயத்தில்,	அவர்க க் 	ஆண்டவனால்	இ 	உணர்த்தப்	ெபற்ற .

ெப மானார்	அவர்கள்	மக்காவிலி ந் 	பிரி 	உபசாரம்	ெபற் ,	மதீனா	வந்
ேசர்ந்தார்கள்.

மதீனா க் 	வந்ததிலி ந் 	ெப மானார்	அவர்கள்	ெப ம்ப தி	ேநரத்ைத
ஆண்டவ ைடய	வணக்கத்திேலேய	ெச த்தினார்கள்.

உஹ ப்	ேபாரில்	உயிர்	 றந்தவர்க க் 	இ வைர	மரணப்	பிரார்த்தைன
ெசய்யவில்ைல.	ஆதலால்,	அவர்கைள	அடக்கம்	ெசய்தி ந்த	தலத் க் ச்
ெசன் ,	அவர்க ைடய	ம ைம	நலத் க்காகப்	ெப மானார்	அவர்கள்
பிரார்த்தைன	ெசய்தார்கள்.

அதன்பின்,	அேத	வ டம்	ஸ்பர்	மாதம்	19-ம்	ேததி	ந இரவில்	ெப மானார்
அவர்கள்	மதீனாவி ள்ள	 ஸ்லிம்களின்	அடக்கத்	தலத் க் ச்	ெசன் ,	அங்
அடக்கமாகி	இ ப்பவர்க க்காகப்	பிரார்த்தைன	ெசய்தார்கள்.

அங்கி ந் 	தி ம்பி	வந்ததிலி ந் ,	ெப மானார்	அவர்க க் 	உடல்நலக் ைற
உண்டாயிற் .	நா க் 	நாள்	ஜூரம்	அதிகரித் ,	உடல்	பலவீனமாகிய .

ெப மானார்	அவர்கள்	ேநா ற்றி ந்தேபா ,	ஆயிஷாப்	பிராட் யார்	அவர்கள்
வீட் ேலேய	தங்கியி ந்தார்கள்.
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		ெப மானார்	அவர்களால்	நடப்பதற் ச்	சக்தியி க் ம்	வைர	ேநா டேனேய
பள்ளிவாச க் ச்	ெசன் 	ெதா ைகைய	நடத்தி	வந்தார்கள்.

ஒ நாள்,	ெப மானார்	அவர்கள்	 ளித் விட் ,	ெதா ைகக்காகப்
பள்ளிவாச க் ப்	 றப்ப ம்ேபா ,	அவர்க க் 	மயக்கம்	உண்டாயிற் .	சிறி
ேநரத்தில்	மயக்கம்	நீங்கிய ம்,	தங்க க் ப்	பதிலாக	அ பக்கர்	அவர்கள்
பள்ளிவாசலில்	ெதா ைகைய	நடத்த	ேவண் ம்	என் 	ெப மானார்	அவர்கள்,
ஆயிஷா	நாயகியார்	அவர்களிடம்	ெசான்னார்கள்.

அைதக்	ேகட்ட ம்,	“யாரஸூசிலல்லாஹ்	அ பக்கர்	இளகிய	உள்ள ம்	ெமல்லிய
ர ம்	உைடயவர்கள்.	தங்க ைடய	இடத்தில்	அவர்கள்	நிற்க	இயலா .	 ர்ஆன்

ஓதிக்	ெகாண் க் ம்ேபாேத	அவர்கள்	கண்	கலங்கி,	உள்ளம்	ெநகி ேம”	என்
ெசான்னார்கள்.

ெப மானார்	அவர்கள்,	“அ பக்கேர	ெதா ைகைய	நடத்த	ேவண் ம்”	என்
ம ைற ம்	ெசான்னார்கள்.

அ 	 தல்	சில	நாட்கள்	வைர	அ பக்கர்	அவர்கேள	ெதா ைகயில்
தைலைமயாயி ந் 	நடத்தி	வந்தார்கள்.
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		ெப மானார்	அவர்க க் 	ஒ நாள்	உடல்	நலமாக	இ ந்த .	 ளித் 	விட் ,
அலீ,	அப்பாஸ்	(ரலி)	ஆகிேயாரின்	 ைணேயா 	பள்ளிவாச க் ச்	ெசன்றார்கள்.

அப்ெபா ,	பள்ளிவாசலில்	ஆ பக்கர்	அவர்கேள	ெதா ைகைய	நடத்திக்
ெகாண் ந்தார்கள்.

ெப மானார்	அவர்கள்	அங்ேக	வ வைத	அறிந் ,	அ பக்கர்	அவர்கள்	தங்கள்
இடத்திலி ந் 	விலகினார்கள்	அங்ேகேய	நிற் ம்ப 	சமிக்ைஞ	ெசய் விட் ,
அவர்களின்	பக்கமாயி ந் 	ெப மானார்	அவர்கள்	ெதா ைகைய
நடத்தினார்கள்.

ெதா ைக	 ந்த ம்	ெப மானார்	அவர்கள்	ஒ 	ெசாற்ெபாழி
நிகழ்த்தினார்கள்.

அ ேவ	ெப மானார்	அவர்களின்	கைடசிச்	ெசாற்	ெபாழிவா ம்.
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		ெப மானார்	அவர்கள்	ெதா ைகைய	 த் ,	நிகழ்த்திய	இ திச்
ெசாற்ெபாழிவில்,	“இவ் லக	பாக்கியங்கைளேயா,	அல்ல 	ம ைமயில்
ஆண்டவனிடத்தில்	உள்ளவற்ைறேயா	இவற்றில்	ஒன்ைறத்	ேதர்ந்ெத த் க்
ெகாள் ம்ப யான	அதிகாரத்ைத	ஆண்டவன்	ஓர்	அ யவ க் க்	ெகா த்தான்.
அவ்வ யவேனா	ஆண்டவனிடத்தில்	உள்ளவற்ைறேய	ஒப் க்	ெகாண்டான்”	என்
றினார்கள்.

அந்தச்	ெசாற்கைளக்	ேகட்ட டன்	அ பக்கர்	அவர்களின்	கண்களில்	நீர்
மல்கிய ,	உள்ளத்தில்	வ த்தம்	ேமலிட்ட .

அ கில்	இ ந்தவர்கள்,	“ேவ 	ஒ வைரப்	பற்றிக்	 ம்ேபா 	அ பக்கர்
அவர்கள்	ஏன்	வ ந்த	ேவண் ம்?”	என் 	வியப்ேபா 	அவர்கைளப்	பார்த்தார்கள்.

ெப மானார்	அவர்கள்,	தங்கள்	மரணத்ைதப்	பற்றிேய	அச்ெசாற்கைளச்
ெசான்னார்கள்	என் 	அ பக்கர்	அவர்கள்	உணர்ந்ததாேலேய	அவ்வா
அவர்க க் 	வ த்தம்	ேமலிட்ட .

அதன்பின்,	ெப மானார்	அவர்கள்,	“யா ைடய	ெசல்வத் க் ம்	ேதாழைமக் ம்
நான்	அதிகமாக	நன்றி	ெச த்தக்	கடைமப்பட் க்கிேறன்	என்றால்,	அ பக்கர்
அவர்க ைடய	ெசல்வத் க் ம்	ேதாழைமக் ேம	ஆ ம்”

“உலகில்	என்ைனப்	பின்பற்றியவர்களில்,	யாைரயாவ 	என் ைடய	 தன்ைமத்
ேதாழராக்கிக்	ெகாள்ள	ேவண் மானால்,	நான்	அ பக்கைரேய	அவ்வா 	ஆக்கிக்
ேகாள்ேவன்”

“பள்ளிவாச க் 	வ ம்	வாயில்களில்	அ பக்கர்	அவர்கள்	வ ம்	வாயிைலத்	தவிர
மற்றைவகைள	எல்லாம் 	வி ங்கள்.	ஆம்,	 ன் 	இ ந்த	 ட்டத்தார்
தங்க ைடய	நபிமார்கள்,	ெபரிேயார்களின்	அடக்கத்	தலங்கைளேய	வணக்கத்
தலங்களாக்கி	விட்டார்கள்.	நீங்கள்	அப்ப ச்	ெசய்யக்	 டா .	நான்	அைத
விலக் கின்ேறன்”	என்றார்கள்.
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		ெப மானார்	அவர்கள்,	அ கில்	இ ந்தவர்கைள	ேநாக்கி	“	எவ க்காவ 	நான்
தீங் 	இைழத்தி ந்தால்	அதற் 	ஈ 	ெசய்ய	இப்ெபா 	நான்	தயாராக
இ க்கிேறன்”	என்றார்கள்.

எவ ேம	அதற் ப்	பதில்	ெசால்லவில்ைல.

பின்,	“யா க்காவ 	நான்	கடன்பட் ந்தால்	என்னிடத்தில்	இ ப்பவற்ைறக்
ெகாண் ,	அைதத்	தீர்க்கத்	தயாராக	இ க்கிேறன்.”	என் 	 றினார்கள்
ெப மானார்	அவர்கள்.

ட்டத்திலி ந் 	ஒ வர்	எ ந் ,	ஆண்டவ ைடய	 தேர!	 ன் 	ஒ 	சமயம்,
தங்களிடம்	வந் 	ேகட்ட	ஓர்	ஏைழக் ,	 ன் 	நாணயங்கள்	ெகா க் ம்ப
எனக் 	உத்தரவிட் ர்கள்.	அப்ேபா 	நான்	ெகா த்தி க்கிேறன்.	தாங்கள்
எனக் த்	தர	ேவண் யதி க்கிற ”	என் 	ெசான்னார்.

உடேன	ெப மானார்	அவர்கள்,	அம் ன் 	நாணயங்கைள,	அப்ேபாேத	அவ க் க்
ெகா த் 	வி மா 	பஸ் ப் 	அப்பாஸ்	(ெப மானாரின்	ஒன் 	விட்ட	சேகாதரர்)
அவர்க க் க்	கட்டைளயிட் 	விட் ,	“ம 	உலகில்	நான்	ெவட்கப்	ப வைதக்
காட் ம்,	இவ் லகில்	ெவட்கம்	அைடவ 	ேமலான ”	என் 	 றினார்கள்.

பின்னர்,	ெப மானார்	அவர்கள்,	அங் 	வந்தி ப்பவர்க க்	காக ம்,
பைகவர்களின்	ெகா ைமயினால்,	உயிர்	 றந்த	 ஸ்லிம்க க்காக ம்
பிரார்த்தைன	ெசய்தார்கள்.	அதன்பின்,	'மதக்	கடைமகைளச்	சரிவர	நிைறேவற்ற
ேவண் ம்	என் ம்,	சமாதானத் ட ம்,	நல்ெலண்ணத் ட ம்	இ க்கேவண் ம்.
என் ம்	 றிவிட் க்	கைடசியாக,	“உலகத்தில்	ெப ைமைய	நாடாம ம்,
மற்றவர்க க் க்	ெக தைலத்	ேதடாம ம்,	இ ந்தவர்க க்காகேவ	ம ைம
உலக	வீட்ைட	ைவத்தி க்கிேறாம்.	ஆண்டவ க் 	பயப்பட் 	பாவச்
ெசயல்களிலி ந் 	விலகிய	வர்க க் 	நன்ைமயான	 	ஏற்ப ம்”	என்ற
க த் ள்ள	தி க் ர்ஆன்	வாசகத்ைத	ஓதி	 த் 	வீட் க் ச்	ெசன்றார்கள்.

அதற் ப்பின்	ெப மானார்	அவர்கள்	ெதா ைகக்காகப்	பள்ளிவாச க் ச்
ெசல்லவில்ைல.
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		ெப மானார்	அவர்கள்	ேநா ற்றி க் ம்ேபா ,	அவர்க ைடய	க ைண	மிக்க
உள்ளத்ைத ம்,	அவர்களால்	தாங்கள்	ெபற்ற	பாக்கியங்கைள ம்	நிைனத் ,
நிைனத் 	அன்ஸாரிகள்	கண்ணி	வ த் க்	ெகாண் ந்தார்கள்.

அ பக்கர்	அவர்க ம்,	அப்பாஸ்	அவர்க ம்	ேபாய்க்	ெகாண் க்ைகயில்,
அன்ஸாரிகளின்	வ த்தைதக்	கண் 	என்ன	காரணம்?”	என் 	ேகட்டார்கள்.

அதற் 	அவர்கள்,	“ெப மானார்	அவர்களின்	ேதாழைமேயா 	வாழ்ந் 	வந்த
எங்கைள	நிைன ப த்திக்	ெகாண் ந்த ”	என் 	 றினார்கள்.

ெப மானார்	அவர்க ம்,	“ ஸ்லிம்	மக்கேள!	அன்ஸாரிகைளப்	பற்றி	உங்க க்
நான்	அறி ைர	 கிேறன்.	சாதாரண	 ஸ்லிம்கள்	ெப கிக்
ெகாண் ப்பார்கள்.	ஆனால்,	உணவில்	உப் 	எவ்வள 	 ைறவாக	இ க் ேமா,
அப்ப ேய	அன்ஸாரிகள்	 ைறவானவர்களாகேவ	இ ப்பார்கள்.	அவர்கள்	ெசய்ய
ேவண் ய	கடைமகைள	நிைறேவற்றி	விட்டார்கள்.	அவர்க க் 	நீங்கள்	ெசய்ய
ேவண் ய	கடைமகைளச்	சரிவரச்	ெசய்ய	ேவண் ம்.	அவர்கள்	என் ைடய
வயிற் க் ச்	சமானமானவர்கள்.	உங்க ைடய	இலாப	நஷ்டங்க க் ப்
பா காவலாக	இ ப்பவர்கள்.	அன்ஸாரிகளில்	நல்லவர்க க் 	ஆதர 	அளிக்க
ேவண் ம்.	அவர்களிடம்	ஏதாவ 	 ற்றம்	கண்டால்	அைத
மன்னித் விடேவண் ம்"	என் 	 றினார்கள்.
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		ெப மானார்	அவர்கள்,	தங்க ைடய	மகள்	பாத்திமா	அவர்களிடம்	அளவற்ற
அன் 	ெகாண் ந்தர்கள்.

ெப மானார்	அவர்கள்	ேநா ற்றி க் ம்ேபா 	ஒ நாள்,	மகைள	அைழத க
காதில்	சில	வார்த்ைதகள்	ெசால்னார்கள்.	அைதக்	ேகட்ட ம்	அவர்க க் த்
க்கம்	ேமலிட்ட .	கண்	கலங்கிய .

ம ப ம்,	ெப மானார்	அவர்கள்,	அ கில்	அைழத் 	அவர்கள்	காதில்	சில
வார்த்ைதகள்	ெசான்னார்கள்.	அைதக்	ேகட்ட ம்	அவர்கள்	 கம்	மகிழ்ச்சியால்
மலர்ந்த .	 ன்னைக	அ ம்பிய .

ஆயிஷா	நாச்சியார்	அவர்கள்,	பாத்திமா	அவர்களிடம்	“ தலில்	வ த்த ம்,	பிற
மகிழ்ச்சி ம்	ஏற்படக்	காரணம்	என்ன?”	என் 	ேகட்டார்கள்.

அதற் 	ஹல்ரத்	பாத்திமா	“இந்ேநாயினால்	நான்	உயிர்	 றப்ேபன்”,	என்
ெப மானார்	அவர்கள்	 தலில்	ெசான்னார்கள்.	அ 	எனக் 	வ த்தத்ைத
அளித்த .	ம ப ம்	என்ைன	அைழத் ,	நம் ைடய	 ம்பத்தாரில்
எல்ேலா க் ம்	 ன்னதாக,	நீேய	 தலாவதாக	என்ைன	வந் 	சந்திப்பாய்,”	என்
ெசான்னார்கள்,	அ 	எனக் 	மகிழ்ச்சிைய	அளித்த ”	என் 	 றினார்கள்.
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		மனிதன்	தன் ைடய	ெசயலினாேலேய	ம 	உலகில்,	இலாப	நஷ்டத்ைதப்
ெப கிறான்	என்பைத	விளக்கிக்	காட் வதற்காகப்	ெப மானார்	அவர்கள்,
“ஆண்டவ ைடய	 தரின்	 தல்வியான	பாத்திமாேவ	ஆண்டவ ைடய	 தரின்
மாமியாகிய	ஸ்பிய்யாேவ:	ஆண்டவனிடம்	ெசல்வதற்காக	நீங்கள்	நல்ல
காரியங்கைளச்	ெசய் ங்கள்.	ஆண்டவனிடமி ந் 	நான்	உங்கைளத்	தப் விக்க

யா ”	என் 	ெசான்னார்கள்.

ஆண்டவ ைடய	 தர்	என்ற	 ைறயில்,	ெப மானார்	அவர்கள்	அவ ைடய
கட்டைளகைள	வாக்கினா ம்	ெசயலினா ம்	மக்க க் 	எ த் ச்	ெசால்வேத
தங்க ைடய	கடைம	எனக்	ெகாண் ந்தார்கள்.

ஆண்டவ ைடய	உத்தர 	இல்லாமல்	ஒ 	சட்டத்ைத ம்	தாமாக	ஏற்ப த்தவில்ைல
என்பைத	விளக் வதற்காகப்	ெப மானார்	அவர்கள்,	“நியாயமான ”
'விலக்கப்பட்ட'	சம்பந்தமான	விஷயங்கள்	எ ம்	'என்னால்	உண்டானதாக
நிைனக்காதீர்கள்'	ஆண்டவன்	தன் ைடய	ேவதத்தில்	எைத	ஆ மானதாக்கி
இ க்கின்றாேனா	அைதேய	நா ம்	ஆ மானதாக்கி ள்ேளன்.	ஆண்டவன்	எைத
விலக்கி	இ க்கின்றாேனா.	அைதேய	நா ம்	விலக்கி	இ க்கின்ேறன்”	என்
ெசான்னார்கள்.
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		ஆயிஷா	நாச்சியார்	அவர்களிடம்	நாணயங்கள்	சிறி 	இ ப்ப 	ெப மானார்
அவர்க க் 	நிைன 	வந்த .	எனேவ	அவர்கைள	அைழத் :	“ஆயிஷாேவ	அந்த
நாணயங்கள்	எங்ேக	இ க்கின்றன?	ஆண்டவனிடம்	நம்பிக்ைக	இல்லாமலா
ஹம்ம 	அவைனச்	சந்திப்ப ?	ேபாய்	அவற்ைற	ஆண்டவ ைடய	வழியில்

த மம்	ெசய் 	வி ம்”	என் 	ெப மானார்	அவர்கள்	ேநாய்	க ைமயாக	இ ந்த
நிைலைமயில்	ெசான்னார்கள்.

நாச்சியார்	அவர்க ம்	அவ்வாேற	த மம்	ெசய் 	விட்டார்கள்.
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		ெப மானார்	அவர்க க் 	ேநாய்	மி ந் ம்	 ைறந் ம்	காணப்பட்ட .	-

ஹிஜ்ரி	பதிேனாராவ 	வ டம்	ரபீ ல்	அவ்வல்	மாதம்	பன்னிரண்டாம்	ேததி
திங்கட்கிழைம	காைலயில்	ெப மானார்	அவர்க க் 	ெவளித்ேதாற்றத்தில்	உடல்
நல டன்	இ ப்பதாகத்	ெதரிந்த .

பள்ளிவாச ம்	ெப மானார்	அவர்கள்	இ க் ம்	இட ம்	ஒன் 	ேசர்ந்
இ ந்ததால்	ெப மானார்	அவர்கள்,	திைரைய	விலகிப்	பார்த்தார்கள்.	அங்ேக
மக்கள்	காைலத்	ெதா ைகைய	நிைறேவற்றிக்	ெகாண் ப்பைதக்	கண்டார்கள்.
அந்தக்	காட்சிையப்	பார்த்த ம்	ெப மானார்	அவர்க க் 	மகிழ்ச்சி	உண்டாகி,
ன் வல்	ெசய்தார்கள்.

அப்ேபா 	ெப மானார்	அவர்கள்	பள்ளிவாச க் 	வரப்ேபாவதாக	எண்ணி,
ெதா 	ெகாண் ந்த	மக்கள்	தங்கள்	இடத்திலி ந் 	விலகிச்	ெசல்ல
நிைனத்தார்கள்.	ெதா ைகைய	நடத்திக்	ெகாண் ந்த	அ பக்கர்	அவர்க ம்
பின்னைடயக்	க தினார்கள்.	ெப மானார்	அவர்கள்	சமிக்ைஞயினால்
அவர்கைளத்	த த் ,	திைரையப்	ேபாட் க்	ெகாண்டார்கள்.

அன் 	பகலில்,	ெப மானார்	அவர்க க் 	மயக்கம்	உண்டாவ ம்	பிற
ெதளிவ மாக	இ ந்த .

அ க்க 	தி க் ர்ஆன்	வசனங்கைளப்	ெப மானார்	அவர்கள்	 றிக்
ெகாண் ந்தார்கள்.

அன் 	பகல்,	அ பக்கர்	அவர்களின்	மகன்	அப் ர்	ரஹ்மான்	ெப மானார்
,அவர்கைளக்	காண	வந்தார்.	அவர்	ைகயில்	பல்விளக் ம்	 ச்சி	ஒன் 	இ ந்த .
ெப மானார்	அவர்கள்	அைதக்	 ர்ந் 	பார்த்தார்கள்.	அவர்க ைடய
பார்ைவயிலி ந் ,	அவர்கள்	பல்	விளக்க	வி ம் வதாகத்	ெதரிந்த .	உடேன
ஆயிஷா	நாச்சியர்	அவர்கள்	தம்	சேகாதரரிடமி ந் 	அக் ச்சிைய	வாங்கி,	அதன்
னிைய	ெம வாக்கிப்	ெப மானார்	அவர்களிடம்	ெகா த்தார்கள்.	ெப மானார்

அவர்கள்	அைதக்	ெகாண் 	பல்	விளக்கினார்கள்.	அப்ெபா 	பிற்பகல்	ேநரம்,
“ெதா ைகைய	ஒ ங்காக	நடத்த	ேவண் ய .	ெபண்களிடம்	-	அ ைமகளிடம்
க ைணேயா 	இ க்க	ேவண் ம்”	என்ற	ெசாற்கள்	அவர்களின்	வாயிலி ந்
ெவளிவந்தன.



அவர்கள்	அ கில்	தண்ணி	பாத்திரம்	இ ந்த .	அதில்	அ க்க 	ைகைய	இட் ,
கத்தில்	தடவிக்	ெகாண் ந்தார்கள்.	பிற 	ைககைள	உயர்த்தி,	“ஆண்டவேன

ேமலான	ேதாழன்!”	என	 ன் 	 ைற	ெசான்னார்கள்.	அவ்வா 	ெசால்லிக்
ெகாண் க் ம்ேபா 	அவர்களின்	ைககள்	இரண் 	பக்கங்களி ம்	ஒ ங்காய்
அைமந்தி ந்தன.	கண்கள்	 ன.	அவர்கள்	உயிர்	உலைக	விட் 	நீங்கிப்	பரி த்த
உல க் ச்	ெசன் 	விட்ட .

(இன்னா	லில்லாஹி	வ	இன்னா	இைலஹி	ராஜி ன்)
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		மனிதத்	தந்ைதயான	ஹல்ரத்	ஆதம்(அைல)	அவர்களின்	காலத்திலி ந் ,
இவ் லைக	ேநர்வழிப்ப த் வதற்காக	காலந்ேதா ம்	ஆண்டவன்	தீர்க்கதரிசிகள்
பலைர	அ ப்பி	வந்தி க்கின்றான்.	அவர்களில்	கைடசியாகத்	ேதான்றியவர்சள்
ெப மானார்	அவர்கள்.	தங்க க் ப்	பிற ,	உல க் த்	தீர்க்கதிரிசிகள்
ேதான் வதற் 	அவசியம்	இல்லாதப 	தங்கள்	தி ப்பணிகைளச்	ெசல்வனேவ
ர்த்தி	ெசய் விட்டார்கள்.

ெப மானார்	அவர்கள்,	உலகத்தில்	மனிதர்களின்	ேதாழைமேயா ந் ,
அவர்க க் ச்	ெசய்ய	ேவண் ய	கடைமகைளச்	சரிவர	நிைறேவற்றி,	அவர்கைள
உன்னதமான	இடத்தில்	உயர்த்தி	ைவத் ,	பிற 	தாங்க ம்	"ேமலான	ேதாழனான
ஆண்டவனிடம்”	ேபாய்ச்	ேசர்ந்தார்கள்.

ெப மானார்	அவர்கள்,	ரபீ ல்	அவ்வல்	மாதம்	பன்னிரண்டாம்	ேததி,
திங்கட்கிழைம	இவ் லகில்	ேதான்றினார்கள்.	அேத	மாதம்,	அேத	ேததி,	அ பத்
ன்றாவ 	வயதில்	இம்மண் லைகவிட் ,	விண் ல க் ச்	ெசன்றார்கள்.

பரி த்த	கஃபாைவ ம்,	மனித	வர்க்கத்ைத	நல்வழிப்	ப் த் வதற்காக,	இவ் லகில்
ேதான்றிய	ெப மானார்	அவர்களின்	அடக்கத்	தலத்ைத ம்	கா ம்	பாக்கியத்ைத
ஆண்டவன்	ஒவ்ெவா 	 ஸ்லி க் ம்	அ ள்வானாக!

ஒவ்ெவா 	 ஸ்லி ம்,	ெப மானார்	அவர்களின்	அ ச் வட்ைடப்	பின்பற்றி	நடக்க
ஆண்டவன்	அ ள் ரிவானாக!

�������...

		ெப மானார்	அவர்கள்	ெப 	வாழ் 	பிறப் 	 தல்	பிரி 	வைர	தனித்தனியாக
207	நிகழ்ச்சிகள்	 லம்	 றப்பட் ள்ள

சரித்திர	நிகழ்ச்சிகேளா 	இஸ்லாமிய	வரலா ம்	இைணந் 	திகழ்கின்ற

சி வர்	 தல்	ெபரியவர்	வைர	அைனவ ம்	ப த் 	மகிழத்தக்க	இனிய	தமிழ்
நைட.
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		உங்க க் 	இம்மின் ல்,	இைணய	 லகமான,	விக்கி லத்தில்	இ ந்
கிைடத் ள்ள [1].

இந்த	இைணய	 லகம்	தன்னார்வலர்களால்	வள கிற .	விக்கி லம்	பதிய
தன்னார்வலர்கைள	வரேவற்கிற .	தாங்க ம்	விக்கி லத்தில்	இைணந் 	ேம ம்
பல	மின் ல்கைள	அைனவ ம்	ப க் மா 	ெசய்யலாம்.

மி ந்த	அக்கைற டன்	ெமய்ப் 	ெசய்தா ம்,	மின் லில்	பிைழ	ஏேத ம்
இ ந்தால்	தயக்கம்	இல்லாமல்,	விக்கி லத்தில்	இம்மின் லின்	ேபச் 	பக்கத்தில்
ெதரிவிக்கலாம்	அல்ல 	பிைழகைள	நீங்கேள	 ட	சரி	ெசய்யலாம்.

இப்பைடப்பாக்கம்,	கட்டற்ற	உரிமங்கேளா 	(ெபா கள	/ 	-Commons	/GNU
FDL	)[2][3]	இலவசமாக	அளிக்கப்ப கிற .	எனேவ,	இந்த	உைரைய	நீங்கள்
மற்றவேரா 	பகிரலாம்;	மாற்றி	ேமம்ப த்தலாம்;	வணிக	ேநாக்கத்ேதா ம்,	வணிக
ேநாக்கமின்றி ம்	பயன்ப த்தலாம்

இம்மின் ல்	சாத்தியமாவதற் 	பங்களித்தவர்கள்	பின்வ மா :

		Be..anyone

		Patricknoddy~commonswiki

		Rocket000

		Xato

		Mecredis

		HoboJones

		Fleshgrinder

		

		↑	http://ta.wikisource.org



		↑	http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/

		↑	http://www.gnu.org/copyleft/fdl.html
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